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التوجه حنو التنويع االقتصادي
احلكومة العراقية اجلديدة و ُخطُوات
ُّ

الحكومة العراقية الجديدة ُ
وخطوات التوجه نحو التنويع
االقتصادي
سالم جبار شهاب *

تنفيذي:
ملخَّص
ّ

التنوع
العراق على مفرتق طُرقَّ ،إما أنميضي ابجتاه اإلصالحات االقتصادية القائمة على ُّ
َ
وإما َّ
املتغي االقتصادي على السياسي سيكون
االقتصاديَّ ،
أن األزمات االجتماعية وأتثري ِّ
أعظم أثراً يف القريب العاجل.
التنوع االقتصادي.
اإلدارة االقتصادية احلالية تعمل على عرقلة األداء حنو املضي ابجتاه ُِّ
التنوع االقتصادي إىل تغيري النماذج االقتصادية طويلة األمد واملتوارثة واملتهالكة يف
سيؤدي ُّ
 ّالعراق.
ميتلك العراق إمكاانت كبرية لتحسني وتنويع منتجاته ابلنظر إىل أنَّه أثبت قدرته على تصديرٍ
عديد من املنتجات يف املاضي على سبيل املثال يف فئة الغذاء واحليواانت احلية ،وميتلك العراق
أيضاً إمكاانت تصدير كامنة يف املنتجات الكيميائية والسلع املصنعة واآلالت ومعدَّات النقل.
تُ ُّتنوعاً بقيادة
عد التنمية القوية لقطاع األغذية الزراعية عنصراً حامساً يف حتقيق اقتصاد أكثر ُّ
حبصة كبرية يف اقتصاد العراق ( ٪5من إمجايل الناتج احمللي)،
القطاع اخلاص ،إذ تساهم الزراعة َّ
وهي أكرب مصدر للتوظيف يف البالد (حوايل  ٪20من العمالة) ويهيمن عليها القطاع اخلاص.
خلق شروط بيئة املنافسة ،وحتسني القدرة على املنافسة (سهولة دخول الشركات اجلديدة)ضرورية خللق فرص اقتصادية يف العراق ،وميكن أن تساعد املنافسة أيضاً يف زايدة دخل األسر
لوجي ،وال تساعد املنافسة يف دفع النمو
عن طريق خفض األسعار ،وحتفيز التقدُّم التكنو ّ
االقتصادي فحسب بل ميكنها أيضاً املساعدة يف تقليل عدم املساواة.
* ابحثواكادميي.
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املق ِّدمة:
يستلزم التنويع االقتصادي إجراءات لتقليل االعتماد على مصدر واحد للدخل (سلة واحدة
لإليرادات حالياً) واليت تكون عن طريق هذه القنوات اجلديدة من اإليرادات ،فضالً عن خلق
قنوات جديدة؛ لتوليد خمرجات اقتصادية أخرى ،لذا َّ
فإن الفكرة األساس وراء التنويع االقتصادي
ِ
هي تطوير أو خلق نوع من القطاعات املتنوعة اليت تق ّدم قيمة مضافة كبرية يف االقتصاد بدالً
من االعتماد احلايل على قطاع واحد ،ويُشري التنويع االقتصادي ضمناً إىل عملية تقليل االعتماد
على مصدر واحد لإلنتاج والدخل والعمالة واإليرادات احلكومية وما إىل ذلك ،كما يستلزم فكرة
ويتضمن التنويع تطوير جمموعة أكثر قوة
تقليل االعتماد على سلة متجانسة من سلع التصدير،
َّ
آخر َّ
فإن اهلدف األساس هو
من القطاعات وتوفري جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات ،و ً
مبعن َ
تعزيز أداء القطاعات غري النمطية مثل( :التصنيع ،واخلدمات ،والبناء ،والبىن التحتية ،والسياحة،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتمويل ،وما إىل ذلك) يلعب التنويع دوراً مهماً يف احلفاظ
على النمو االقتصادي على املدى الطويل والتنمية يف البلدان ،فاالقتصادات املتنوعة قادرة على
ختصصت يف تصدير
األداء بصورة أفضل على املدى الطويل ،يف حني كان أداء تلك البلدان اليت َّ
جراء انتشار وابء
السلع األولية أسوأ خصوصاً يف األزمة االقتصادية اليت حصلت يف العام املنصرم َّ
«كوروان» فريوس ( ،)COVID-19القدرة اليت خيلقها التنويع تساعد يف احلفاظ و/أو خلق
القدرة التنافسية الدولية يف االقتصاد العاملي ،ومن املزااي الواضحة للتنويع االقتصادي أنَّه يساعد
على إنشاء اقتصاد مرن قادر على التخفيف من احتمالية حدوث تقلبات األعمال.
التنويع االقتصادي وتقلُّبات االقتصاد الكلِّي:
يقلِّل التنويع االقتصادي التقلبات يف خمتلف متغريات االقتصاد الكلِّي ،ويقلِّل من إمكانية
استنفاد املوارد الطبيعية ،وهذا مهم خصوصاً للعراق الذي يعتمد اعتماداً مباشراً على املوارد الطبيعية
مثل( :النفط ،واملوارد الطبيعية) ،فاالعتماد احلاد على املوارد الطبيعية يف االقتصاد العراقي جعل
العراق غري قادر على حتديد خياراته االقتصادية يف االقتصادي اإلقليمي والدويل ،وفعالً على
املستوى احمللي ،فالقدرة على التخطيط معدومة بفعل سرعة تلقي الصدمات االقتصادية العاملية
واالنكشاف االقتصادي الصارخ ،وعرب السنوات املاضية وجدان كيف َّ
أن التغريات يف أسعار املوارد
برمتِه ،يعتمد على
حاداً على املتغريات االقتصادية الكلية يف البالد ،فاالقتصاد َّ
الطبيعية أثَّرت أتثرياً ّ
متغي اقتصادي متقلب غري حمكوم حملياً كما أنَّه غري مستدام ،ولذلك االقتصاد الكلِّي ِ
ابحملصلة
ِّ
ّ
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تتضمن عناصر أو
ميثِّل تعبرياً عن دالة اقتصادية رايضية ( )Math Functionوهذه الدالة َّ
متغريات ِعدَّة ،منها حملية وأخرى دولية ،كما َّ
أن سقف الدالة يتأثَّر ابلزمن ،ومتغريات هذه الدالة
عديدة ،منها( :القوى العاملة ،وحجم السكان ،واملعرفة ،واملهارات ،و )...ومثال على التغريات يف
هذه الدالة من املمكن أن أنخذ العالقة بني إيرادات الدولة العراقية ،ودخل الفرد العراقي ،فمثالً يف
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هذه التقلبات التي يصطدم بها المواطن ناتجة بالفعل من اإلفراط الكبير على استعمال سلة واحدة من

اإلفراط
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تكتيكات البدائلُّ ،إذ ال يعقل أن يستمد النمو
بسوق الطاقة الدولي الذي هو يمثل أكثر تقلُّباً بفعل سياسات
ِ
االقتصادية الدولية ،وابلتحديد بسوق الطاقة الدويل الذي هو ميثّل أكثر تقلباً بفعل سياسات
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ويوضحعلى
انعكاسها
الدولية و
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األقلِّ ،
الطبيعية  ،وبالمقابل فإن النمو المحلي يعتمد أو يلتصق بدرجة حادة باألوضاع االقتصادية الدولية ،وبالتحديد

وبالمحصلة على معدل دخل الفرد العراقي يبين المنحنى األول مسار الناتج المحلي االجمالي ،والذي يستمد
منه المسار الثاني الذي يمثل حصة الفرد من هذا الناتج ،كما أن الشكل األخير يعبر عن التغيرات 5السنوية
في معدالت النمو ،وهذه التغيرات في حقيقة األمر ناتجة من التقلبات االقتصادية الدولية في أسعار الطاقة
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ِ
وابحملصلة على معدَّل
وانعكاسها على النمو االقتصادي ،ومن َثَّ على الناتج احمللي احمللي اإلمجايل،
ّ
يبي املنحىن األول مسار الناتج احمللي االمجايل ،والذي يستمد منه املسار
دخل الفرد العراقي ِّ
حصة الفرد من هذا الناتج ،كما َّ
يعب عن التغريات السنوية يف
الثاين الذي ميثِّل َّ
أن الشكل األخري ِّ
معدالت النمو ،وهذه التغريات يف حقيقة األمر انجتة من التقلبات االقتصادية الدولية يف أسعار
الطاقة األساس وهي النفط حتديداً.
شكل  .2العالقة بني النمو االقتصادي ومعدل دخل الفرد العراقي للسنوات 1970-
2020

Source: https://tradingeconomics.com/iraq/industrial-production

ِبَ ختربُان األرقام؟

من املالحظ عموماً َّ
أن النفط بوصفه مورداً طبيعياً يلعب دوراً مهماً ،بصورة مباشرة أو غري
مباشرة ،ففي اقتصادايت العراق تعتمد دول الشرق األوسط الغنية ابلنفط اعتماداً كبرياً على النفط
يف حتقيق اإليرادات املالية وعائدات التصدير والعمالت األجنبية ،وترتاوح حصة النفط يف اإليرادات
معرضة بشدَّة لصدمات أسعار النفط،
احلكومية  ٪97يف العراق ،مثل هذا االعتماد جيعل البلدان َّ
ومتيل هذه الصدمات إىل االنتقال عرب املنطقة أبكملها؛ بسبب التطابق السياسي والثقايف والديين
واجلغرايف العميق.
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يف البداية ،ويف سبعينيَّات القرن املاضي ح ِ
ص َل على أكثر من  65يف املئة من القيمة املضافة
ُ
َّ
من الصناعة القائمة على املوارد الطبيعية وخاصة قطاع التعدين ،ومن املثري لالهتمام أن هذا هو
العقد الذي حقَّق عن طريقه العراق ودول الشرق األوسط مجيعها –تقريباً -منواً كبرياً يف اإلنتاج
ومستوايت املعيشة ،ومع ذلك ،وعلى مدى العقود اليت تلت ذلك ،مل ِ
حيافظ العراق على منو
حجمسوق
الطلب
مساهم ًة كبيرة
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أعداد
اعل وارتفاع
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وخصوصاً
مستدام؛ َّ
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ألن
وخصوصاً
الكلية
ال %من
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قطاع البالد،
الكلية في
الطلب %2
انكماشال بحدود
يف ال يسهم إ
الطاقة
العمالة؛ ألن
العمالة َّ
النسبةحبدود
يسهم إال
ألن
على منالعمالة؛
مسامهةًقطاعكبرية
على ساهم
قد
ج قطاع
األعمالمنخار
تعتمد على
النسبةراقالكلية
الكلية يفقطاعالبالد،
على العمالة
 2%من
الطاقةل
العاملية تمث
القوة
مليون نسمة
يمتلك 11
من أن الع
98%علمنا
الطاقة إذا
األعمال خارج
تعتمد
ِ
علمنا َّ
العامليةمقامتثّرل
من القوة
وهذه 11
السكان،ميتلك
حجم العراق
أن
27%خرى
السكان،ل
حجملديها المعد
من يصل
نة بدول أ
نسمةاألمر
مليونحقيقة
النسبة في
إذا %من
27
منخفضة جداً
وهذه النسبة يف حقيقة األمر منخفضة جدا مقارنة بدول أخرى يصل لديها املعدَّل الطبيعي للقوى
الطبيعي للقوى العاملة إلى  %50أو اكثر من ّ ًحجم السكان ،وإن نسبة  %2من المشتغلين في قطاع الطاقة
العاملة إىل  50%أو اكثر من حجم السكانَّ ،
وإن نسبة  2%من املشتغلني يف قطاع الطاقة ميثلون
يؤمن  %60من الناتج المحلي
الطاقة
قطاع
ولكن
يمثلون أكثر من  200ألف نسمة من حجم
السكان،ولكن قطاع الطاقة ِ
أكثر من  200ألف نسمة من حجم السكان،
يؤمن  60%من الناتج احمللي
ّ
االجمالي ،وأكثر من  %90من اإليرادات الحكومية ،ومن ثم فإن هذا الدور يختزل أو يهمن على قدرة السوق
االمجايل ،وأكثر من  90%من اإليرادات احلكومية ،ومن َثَّ َّ
فإن هذا الدور خيتزل أو يهمن على
فإنسوق
العملإىلال
تفع الداخلين
وبالنتيجة ترفإن
الكلف ترتفع
الحدية لإلنتاج
خلق؛ ألن
التنوع
شروطيف ُّ
وابلنتيجةإلى َّ
الكلفع؛ َّ
الداخلني
احلدية لإلنتاج
ألن
التنو
فيقدرةخلقالسوق
شروط ُّ
األشكال
(الشكل)3.
استيعاهبمالت
تقع معها معد
استيعابهم لذلك
يستطيعونعلى
يجادالبدائل قادرة
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يضاف إلى ذلك أن أكثر الفئات العمرية نشاطاً في سوق العمل سنجد نفسها متراجعة شيئاً فشيئاً أمام فرص
الدخول إلى سوق العمل ،إذ يبين (الشكل  )4مقدار التراجع في الفرص تجاه الشريحة العمرية األكثر عدداً
7
في العراق وهي األعمار من  24-15سنة ،والتي تمثل الكتلة البشرية األكبر عدداً في سوق العمل والتي ال
تحضى بالقدر الكافي من الفرص مقابل الفئات األخرى ،بل وحتى أنها تشهد تراجعاً سنة بعد أخرى ،إذ
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ضاف إىل ذلك َّ
أن أكثر الفئات العمرية نشاطاً يف سوق العمل سنجد نفسها مرتاجعة
يُ ُ
يبي (الشكل  )4مقدار الرتاجع يف الفرص جتاه
شيئاً فشيئاً أمام فرص الدخول إىل سوق العمل ،إذ ِّ
الشرحية العمرية األكثر عدداً يف العراق وهي األعمار من  15-24سنة ،واليت متثِّل الكتلة البشرية
األكرب عدداً يف سوق العمل واليت ال حتضى ابلقدر الكايف من الفرص مقابل الفئات األخرى ،بل
سجلت حصة هذه الشرحية حبدود  35%من جمموع
وحىت َّأنا تشهد تراجعاً سنة بعد أخرى ،إذ َّ
سجلت حصة هذه الشريحة بحدود  %35من مجموع القوى العاملة الداخلة إلى سوق العمل ،ومن ثم تراجعت
القوى العاملة الداخلة إىل سوق العمل ،ومن مث تراجعت إىل أن وصلت حبدود  27%من تشكيلة
غمً .من أن عددها البشري يرتفع سنوياً.
على الر
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شكل  .4المشاركة في القوى العاملة للفئات العمرية من 24-15
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كما َّ
أن العوائد والنفقات احلكومية ترتبط بسلة العائدات األحادية هذه ،وابلنتيجة تنعدم

كما أن العوائد والنفقات الحكومية ترتبط بسلة العائدات األحادية هذه ،وبالنتيجةِ تنعدم القدرة على خلق البدائل
القدرة على خلق البدائل وهنا تكون احلكومة أمام اختاذ قرارات صعبة تؤثّر على البعد السيادي
املاضي كيف أن
الشكل أدناه
ويوضح
على البعد
أن تؤثر
الشكل ق ارر
مام اتخاذ
الحكومة أِ
صعبةَّ
اخر العام
للبالد ،يف أو
السياديحصلت
االقتصادية اليت
التقلبات
اتكيف
أدانه
ويوضح
وهنا تكونللبالد،

ّ
احلكومية.
ادات
التي إىل
االقتصاديةدفعت
التقلبات 2020
الماضي  2020دفعت إلى انهيار اإليرادات الحكومية.
اخر العام
اإليرأو
اهنيار في
حصلت
شكل  .4التقلبات في اإليرادات الحكومية عبر عام كامل
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شكل  .5التقلبات يف اإليرادات احلكومية عرب عام كامل

Source: Central Bank of Iraq, 2021.

ماهيَّة اإلجراءات احلكومية عرب األربع سنوات القادمة؟ وماذا جيب أن نفعل؟
التحول اهليكلي يف ختصيص املوارد :يرتبط مفهوم التنويع ارتباطاً وثيقاً ابلتغيري اهليكلي
ُّ
لالقتصاد ،فتتطلَّب التنمية حتوالً هيكلياً ،إذ متيل مسامهة القطاعات األولية يف الناتج احمللي اإلمجايل
إىل االخنفاض ،يف حني تزداد حصة القطاعات الثانوية والثالثة مبرور الوقت ،تُوصف هذه العملية
َّ
أبنا تنويع الناتج أو إضافة قيمة ،وإعادة ختصيص املوارد هو جانب رئيس آخر من جوانب التغيري
اهليكلي بصورة أساس ،إذ يقوم االقتصاد بتحويل املوارد من قطاع أقل إنتاجية مثل الصناعة يف
العراق واليت اهنارت حصتها اهنياراً كلياً يف الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة املاضية (شكل  )5إىل
ِ
يؤدي إىل االندفاع
قطاعات إنتاجية أعلى وخاصة قطاع الزراعة ،وتقلُّص قطاع اخلدمات يف العراق ّ
ِ
يؤدي إىل منو قطاع التصنيع إىل ومن َثَّ استيعاب اليد العاملة املتزايدة،
إىل األعمال الزراعية وأيضاً ّ
ِ
تؤدي هذه العملية إىل حتسينات يف اإلنتاج واإلنتاجية وخلق فرص العمل مبرور الوقت ،يُشار إىل
ّ
التحوالت القطاعية يف القيمة املضافة والتوظيف حنو
هذه العملية على َّأنا تنويع العمالة ،وهذه ُّ
قطاعات إنتاجية أعلى هي وظيفة إدارية ووظيفة مؤسسية.
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وهنا البد من استعمال معيارين لقياس التنويع ومها:
1 .1املسامهة القطاعية يف إمجايل القيمة املضافة.
2 .2املسامهة القطاعية يف إمجايل العمالة.
وهنا َّ
البد من تطوير القطاعات الديناميكية ( )Dynamicالقابلة للتطوير ،واالبتعاد عن
النمطية الساكنة ( )Staticاليت متتاز هبا اإلدارة االقتصادي احلالية من أجل تعزيز وترية التنويع
االقتصادي لتقوية االقتصاد الكلي ،ويساعد على احلفاظ و/أو خلق القدرة التنافسية على مقاومة
الصدمات ،أو رمبا القدرة التنافسية على األمد البعيد يف االقتصاد العاملي.
حتسني نظام قواعد البياانت و»األمتتة» :اإلشكالية َّ
أن معايري جتميع البياانت يف العراق
ما زالت تعتمد على األنظمة اليت ختدم النهج احلكومية السابقة ،فلم حتدَّث قواعد مجيع البياانت
وفقاً للظروف االقتصادية اجلديدة ،ويف كثري من األحيان يُلجأ إىل االستبياانت لقياس أثر القرارات
االقتصادية احلكومية ،وهو أمر حيتمل اخلطأ وغري قادر على الوصول إىل الدقة التامة ،كما َّ
أن
احلاجة تقتضي بتوسيع قاعدة بياانت السجل احلكومي لألنشطة االقتصادية.
(شكل  )6تعثُّر حصة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل للسنوات -2017
2020

Source: https://tradingeconomics.com/iraq/industrial-production
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التنويع التقليدي :التنويع التقليدي للقطاع االقتصادي التقليدية مييل حنو التصنيفات
األساس اليت َّ
يتشكل هبا االقتصاد الوطين ،مع األخذ بنظر االعتبار َّ
أن النماذج التقليدية قد ال
تصلح على مناطق العراق كافة ،أو َّربا قد تكون تكاليفها ابهظة ،فمثالً ال َّ
بد من تنمية املهارات
احمللية على َوفْ ِق الشروط اليت متتاز هبا املدن واحملافظات العراقية ،على النحو اآليت:
القطاع النفطي يف كركوك والبصرةَّ :إن كليت احملافظتني تستأثران بـ  94%من إنتاج
النفط يف العراق ،واالستثمار يف القطاع النفطي البد أن يكون مدفوعاً إىل تنويع اإليرادات ،وليس
إىل تعظيم اإليرادات األحادية كما حصل يف السابق ،وعلى غرار تلك التجارب الناجحة يف الدول
اليت القائمة اقتصاداهتا على املوارد الطبيعية واليت استطاعت أن ختلق شروطاً للتنوع االقتصادي عرب
اآلليات الريعية.
اعي :املراجعة للقوانني الزراعية اليت سبَّبت كثرياً من اإلرابك والتناقضات
القطاع الزر ّللفالحني ضرورة خصوصاً منذ سنوات اإلصالح االقتصادي ،والتنظيمات االقتصادية االشرتاكية،
ألن غالبية َّ
والرتكيز على احملافظات القادسية واببل واألنبار وصالح الدين؛ َّ
السكان يف هذه
احملافظات يسكنون يف الريف ،على العكس من احملافظات األخرى ،كما َّ
أن جمرى األهنر مير عربها.
قطاع األعمالَّ :البد من الرتكيز على حمافظات بغداد وكربالء املقدَّسة ،والنجف األشرف،
تضم حجماً
والبصرة ،ونينوى ،فتارخيياً متثِّل هذه املدن مراكز دينية وحضرية وجتارية مهمة ،كما َّأنا ُّ
يضم نصف العراق تقريباً.
سكانياً كبرياً ُّ
احلكم الرشيد :هناك قدر كبري من التباين يف جودة احلوكمة عرب البلدان املص ِّدرة للنفطيف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وما تزال دول جملس التعاون اخلليجي هتيمن على املستوى
سج ِ
األعلى من درجات احلوكمة الرشيدة ،يف حني َّ
لت البالد
أن العراق ختلَّف عن ذلك ،فقد َّ
أدىن مرتبة يف االستقرار السياسي ،وفعالية احلكومة وسيادة القانون والسيطرة على الفساد ،فهذه
العوامل هي املسؤولة مسؤوليةً كربى عن إعاقة القطاع اخلاص ،كما َّ
أن الرتتيب الضعيف يش ِّكل
ِ
تشوه املؤسسات وإعاقة التنويع
تؤدي فيه الثروة النفطية إىل ُّ
مؤشراً حامساً على املكان الذي ميكن أن ّ
يستمر النمو
االقتصادي ،ومن دون وجود «حوكمة» سليمة ختلق بيئة مناسبة ومؤاتيه ،ال ميكن أن
َّ
الذي يقوده القطاع اخلاص أو حىت حتقيقه ،وهذا الفراغ يف «احلوكمة» جيعل العراق أكثر عرضة
خلسائر فادحة من حيث منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.
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منطقياً وعن طريق التجربة السابقة يف العراقَّ ،
فإن اإلدارة السيئة لقطاع الطاقة جتذب
الوكالء االقتصاديني وجيعلهم مهتمني أبنشطة البحث عن الريع بدالً من األنشطة املنتجة حقاً،
املعرضة للفساد واليت خترج عن نطاق السيطرة ،ويعرض
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب املؤسسات َّ
مؤ ِّشر «احلوكمة» الذي أُنْ ِشئ ِ
كمتوسط يسري ملؤشرات «احلوكمة» العاملية املقدَّمة من البنك الدويل
ّ
ابلرتكيز على العناصر التالية ،واليت يفرتض أن تش ِّكل ضرورات للعمل عليها يف السنوات القادمة:
الصوت واملساءلة :عن طريق ابتكار القنوات القادرة على اندفاع الناس ،ومشاركتهم وإيصالاملطالب االقتصادية وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات االقتصادية ووسائل اإلعالم احلرة.
االستقرار السياسي وغياب العنف :يقيس التصورات ابحتمالية عدم االستقرار السياسيوالتغلغل السياسي يف اإلدارة االقتصادية عن طريق نظام إنشاء نظام الزابئنية أو الوكالء
والعمالء.
فعالية احلكومة :جودة اخلدمات العامة ،وجودة اخلدمة املدنية ودرجة استقالهلا عن الضغوطالسياسية ،وجودة صياغة السياسات وتنفيذها ،ومصداقية التزام احلكومة هبذه السياسات.
اجلودة التنظيمية :قدرة احلكومة على صياغة سياسات وتنفيذها ،ولوائح سليمة تسمح بتطويرالقطاع اخلاص وتعززه.
سيادة القانون :مدى الثقة يف قواعد اجملتمع وااللتزام هبا ،والسيما جودة تنفيذ العقود وحقوقامللكية وتنفيذ القانون واحملاكم.
السيطرة على الفساد :عن طريق احلد من االستيالء على الدولة من قبل النخب واملصاحلاخلاصة.
اتباع سياسات التفاعل املضاعف :هنالك عالقة سلبية بني مصطلح التفاعُل املضاعف
ومؤ ِّشر التنويع ،وميكن تفسري ذلك عن طريق حقيقة َّ
يسهل على احلكومة
أن وجود اجلودة التنظيمية ِّ
العراقية اتباع سياسات صديقة للسوق وجتنُّب األعباء التنظيمية املفرطة ،ومن َثَّ زايدة التنويع وترك
قطاع النفط يف أيدي القطاع اخلاص.؛ َّ
ألن سيادة القانون ُّ
حتد من حماولة السياسيني استعمال ريع
النفط؛ لتعزيز مصاحلهم اخلاصة ويرتك جماالً للتنويع عن طريق املسامهة يف بيئة صديقة لألعمال
واملواطنني مسامهةً كربى.
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حتسني جودة التعليم والتدريب املهين :الربط بصورة أكرب بني التعليم والتدريب السريع
والطلب على العمل ،فسوق العمل يستمد قوته ابلعمالة املاهرة ،وحتسني قدرة العمالة الوطنية،
وحتسني حصة املتعلمني من سوق العمل بدالً من األثر اهلامشي احلايل ،إذ ميثِّل غري املتعلمني أو
األميني حالياً  50%من سوق العملَّ ،
والبد من تقليص هذه النسبة عرب السنوات القامة مبا يدفع
إىل دور أكرب للمتعلمني واملدربني واملؤهلني.
اإللغاء التدرجيي لسياسات دعم الطاقة :منها الطاقة الكهرابئية ،والقضاء على حاالت
التهرب يف وصالت الطاقة الكهرابئية عن طريق الربط غري النظامي.
ُّ
حتسني نظام إدارة النفقات العامة :وتقليل العجز املتضخم يف امليزانية ،واإللغاء التدرجيي
للقطاعات اخلاسرة ،أو الربامج املتهالكة اليت ِّ
تسرب جزءاً من قدرات احلكومة العراقية ،والبد من أن
تكون سياسات اإلنفاق تستهدف االستثمار االجتماعي وتقدمي احلوافز املالية األخرى اليت ميكن
ِ
ِ
املتوسط.
أن ّ
توجه االقتصاد حنو التنويع االقتصادي وخلق فرص عمل أكثر إنتاجية على املدى ّ
الشمول املايل :تعزيز احلصص السكانية َوفْق الفئات العمرية ،وخصوصاً تلك الداخلة
إىل سوق العمل ،وتعزيز أو زايدة حصة املشروعات الصغرية واملتوسطة من نظام اإلقراض لرفعها
إىل أكثر من  30%بدالً من  7%يف الوقت احلاضر ،ومع األخذ بنظر االعتبار َّ
أن املشروعات
الصغرية واملتوسطة تش ِّكل  60-70%من حجم القطاع اخلاص.
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االستنتاجات:

يتطلَّب حتسني فرص العمل للشباب ذوي التعليم العايل بعض التدابري املالية العاجلة اليتتعاجل اخللل يف العرض والطلب على العمل ،مثل( :زايدة الوصول إىل التمويل ،وإعاانت األجور،
وكذلك تنمية املهارات ،وتوفري مهارات تنظيم املشاريع واإلدارة ،فضالً عن إعادة التفكري يف طريقة
تقدمي التعليم املتوافق مع احتياجات سوق العمل).
دعم اإلنتاجية واالبتكار ،إذ يُ ُّعد االستثمار يف التعليم والبحث اجليد والتدخل النشط يف
سوق العمل أمراً ابلغ األمهية لتحسني جودة املعروض من العمالة ،فضالً عن َّ
أن حتسني الوصول إىل
التمويل للشركات الصغرية واملتوسطة والزراعة وكذلك وضع اسرتاتيجيات لربانمج األشغال العامة
إلعادة اإلعمار ميكن أن ينتج فرصاً فورية لكسب العيش ،مبا يف ذلك الشباب املتعلِّم.
االستثمار يف القطاعات الصناعية االسرتاتيجية أمراً مهماً لتحفيز التنويع االقتصاديوحتسني فرص العمل بطريقة أكثر استدامة مبرور الوقت.
ٍ
ٍ
بتحليل قائ ٍم على األدلة وتنبيهات حول اإلجيابيات والسلبيات احملتملة،
مدعوم
إصالح
أي
ٍ
 ُِّ
تؤدي بعض اإلصالحات املالية مثل خفض إنفاق القطاع العام والتوظيف ،أو
فمن املمكن أن ّ
إدخال فروقات يف ضريبة العمل ،إىل حتسني االستدامة املالية على املدى القصري ،لكنَّها قد ال
تكون كافية لتحقيق أهداف التنمية طويلة األجل املنشودة.
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