اسم البرنامج :االقتصاد والناس
عنوان الحلقة :اقتصاد كردستان العراق ..اآلافاق والتدياا
مقدم الحلقة :أحمي بشتو
ضيوف الحلقة:
 نوروز مولود/وكيلة وزارة االستثمار افي أربيل مصطفى الدراري/مستثمر مشروع القراة اللبنانية أحمي الصفار/أستاذ االقتصاد والمالية افي جامعة دهوك نانسي سالمه /مستثمرة وميارة افنيق علي حمه صالح/برلماني كردي وقيادي افي حركة التغيير المعارضة عبي هللا عبي الرحيم/رئيس بورصة أربيل هيى جاسم/مهنيسة عراقية تعمل افي أربيل دارا الخياط /رئيس اتداد الغرف التجاراة والصناعية أبو مدمي/بناء سوريتاريخ الحلقة3102/12/7 :
المحاور:
 قطاع البناء والتشييي اقود االستثمار الكردستاني الفجوة بين كفاءة مخرجا التعليم واحتياجا سوق العمل بورصة أربيل بين التكهنا والتدياا -هجرة العمالة إلى إقليم كردستان

1

أحمد بشتو :على أطراف مداافظة دهوك الكرداة العراقية وأمام معبر إبراهيم الخليل
على الديود بين تركيا والعراق نقف اآلن ،أما هذه الدركة التجاراة النشطة على جانبي
المعبر افهي دليل واحي على ميى التطور االقتصادي المضطرد الذي تعيشه مداافظا
إقليم كردستان العراق الثالث أربيل والسليمانية ودهوك ،وأما أنابيب نقل النفط هذه
والممتية لمئا الكيلومترا ناقلةً نفط كردستان العراق إلى خارج مناطق اإلقليم افتمثل
دليال آخر على تيافق وتنوع تلك االستثمارا  ،اُقير وجود ندو أربعين شركة نفط
عالمية تستخرج النفط وتنقله عبر أراضي اإلقليم تمثل ندو ثالثة أضعاف عيد الشركا
العاملة افي هذا المجال افي باقي المناطق العراقية ،كيف إذن استطاع هذا اإلقليم الذي
عاش حروبا ً لستة عقود أن اتدول من افقير مهمل إلى قبلة للمستثمران؟ األهم هو كيف
حاافظ على هذا النمو االستثماري واالقتصادي رغم الجغراافيا الملتهبة والمضطربة التي
تديط به من سوراا بالغرب وإاران افي الشرق وباقي مناطق العراق افي الجنوب،
مشاهيانا أهالً بكم إلى هذه الدلقة الجياية من االقتصاد والناس والتي نقيمها من
مداافظتي دهوك وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق .لكي نفهم التطور االقتصادي
الذي اعيشه إقليم كردستان العراق نلجأ لألرقام والتي توضح أن نسبة البطالة تراجعت
من  %5325عام  0993إلى  % 0.21افقط بتقيارا العام الماضي وأن نسبة الفقر
تراجعت من حيود  %11قبل عقيان إلى  % 09افقط حسب تقيارا الدكومة ،كما أن
دخل الفرد ارتفع من  3.5دوالر سنواا ً افقط قبل عشر سنوا إلى ندو  5111دوالر
سنواا ً حسب تصرادا رئاسة اإلقليم مع نسبة نمو تبلغ  %00سنواا ً افي إقليم اسكنه
 525مليون نسمة ازدادون بمعيل  %2سنواا ً على مساحة  29ألف كيلو متر مربع،
حصل إقليم كردستان العراق على حق الدكم الذاتي افي السبعينا من القرن الماضي،
أما بيااة النهوض االقتصادي افبيأ عام  3112بإصيار قانون االستثمار الذي زاد من
أعياد الشركا ثالث مرا عن نظرائهم افي باقي مناطق العراق حيث با استثمر افي
اإلقليم ندو  3351شركة %51 ،منها تركية و % 01منها شركا عربية تأتي
اإلمارا ولبنان افي المرتبة األولى ثم مصر افي المرتبة الثانية ،كما اقير وجود ندو
 21111لبناني هنا ما بين مستثمر وباحث عن عمل ،ال ازال اإلقليم ادصل على حصة
من بيع النفط العراقي تبلغ  % 0.تمثل حوالي  05مليار دوالر سنوااً ،إضاافة لدصيلة
بيع النفط المستخرج من أراضيه للشركا اليولية وهو ما اثير اعتراض بغياد افي هذا
اإلطار ،اقير أن إنتاج النفط الكردي سيصل إلى ندو مليوني برميل بعي  5سنوا من
اآلن ،كما أن اإلقليم العراقي لياه احتياطيا نفطية مؤكية تبلغ  052مليار برميل من
النفط تمثل ثلث احتياطا األسواق النفطية العراقية ،إذن كيف ايار هذا اإلقليم نفسه
اقتصاداا حاالً نبيأ النقاش؛ المشاراع االستثماراة الصناعية افي هذه الدالة من اختياركم
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أنتم أم المستثمر حر افي اختيار المشروع أو االستثمار الصناعي الذي ارغب افيه.
قطاع البناء والتشييد يقود االستثمار الكردستاني
نوروز مولود /وكيلة وزارة االستثمار افي أربيل :نعم هو المستثمر حر افي إعطاء افكرة،
ألن تعراف المستثمر هو اتكون من افكرة مشروع مع رأسمال المشروع ،افالمستثمر إذا
لياه افكرة بناء مشروع صناعي ولياه رأسمال نقير حسب الـ  proposalالذي اقيمه
عني االستثمار نعطيه األراضي واإلجازا االستثماراة له وكذلك مرا اوجه الدكومة
المستثمر إلى مشروع معين من المشاراع الصناعية بالتأكيي.
أحمد بشتو :لكن هناك مشكلة قي تطرأ من توزاع االستثمار على مناطق اإلقليم هي عيم
عيالة هذا التوزاع بديث اتكيس مثالً افي أربيل كمداافظة وتنسى األطراف كيهوك
والسليمانية وبالتالي اديث خلل افي األايي العاملة حسبما تفكركم إلى ذلك ،هل انتم
منتبهين بما اكفي لهذه النقطة؟
نوروز مولود :هو المستثمر حر باختيار المكان والمنطقة وأي مشروع ،افلذلك القوانين
نفسها اعني افي أربيل افي السليمانية افي دهوك نفس القوانين نفس التعليما نفس
 Trans legalالمنفذة بالنسبة إلعطاء اإلجازا ونفس المواصفا ماكو أي اختالف افي
نفس
القوانين والتعليما افي توجه الدكومة ،توجه الدكومة على ثالث مداافظا
التوجه نفس السياسة ،اعني سياسة موحية ولكن االستثمار حر.
أحمد بشتو :كمستثمر حين قرر استثمار حوالي ربع مليار دوالر افي أربيل افي
القطاع العقاري ما الذي شجعك؟ ألم تكن متخوف ربما من تاراخ هذه المنطقة أمنيا ً
وسياسياً؟
مصطفى الحريري/مستثمر مشروع القراة اللبنانية :بيااةً كان المشروع بتكلفة حوالي
 011مليون دوالر ،وبعيان لما شفنا ندنا تطور السوق العقاري وازدهار المنطقة
والمعلوما التي حصلنا عليها على مستقبل أربيل ،وأصبدت عاصمة كردستان وافيها
بنية تدتية واليولة عم تشتغل بكل إمكانياتها على تطوار البنية التدتية على كاافة
األصعية ّ
بين انه اوجي قوة شرائية على السوق افي أربيل ،والسوق هو من ّوع من
المدليين واللي عنيهم قيرا ومن المغتربين األكراد من أهل المنطقة كل بيت عنيه
اغتراب افي كل دول العالم موجودان ومن العرب من بغياد كمان عم اشتروا هنا بسبب
األمان واالستقرار ،إضاافة أنه اليوم عم نلدظ بعض المستثمران اللبنانيين وغيرهم.
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أحمد بشتو :هل أنت مطمئن كمستثمر؟
مصطفى الحريري :أنا مطمئن جياً بالوضع األمني ودائما ً أي مستثمر بأي دولة افي
العالم افي نسبة مخاطر أنا أعتبر أنه نسبة المخاطر قليلة.
أحمد بشتو :بعي أكثر من عام افي االستثمار السياحي هنا افي أربيل كيف تقييّمين تجربة
هذا االستثمار السياحي؟
نانسي سالمة  /مستثمرة وميارة افنيق :من مبيأ إذا أنا بيي أحكي بشكل عام عن
االستثمار افيني أقول أنها تجربة كثير ناجدة ،ألنه بلشنا من نقطة وقيرنا أن نتوسع افي
أقل من سنة بنينا إلى شي مجمع كامل متكامل افيه من كل شي ،بس إذا بيي أافو شوي
صغيرة بالخاص بيي أقول لك أنها كانت تجربة افيها شواة صعوبة لواحي من األسباب،
إذا نرجع إلى سنة أو سنة ونص للوراء كانت بيااا وانطالقا أربيل افي السياحة أو
بهذا القطاع افكنا عم ننمي معه اعني عم نفو بالتجارب معه اعني عم نجرب شوي اللي
عم اضبط شوي اللي ما عم اضبط اعني كأنه عن جي عم نكبر مع هذا القطاع ،أربيل
ظهر افي الفترة األخيرة كثيرا على الخراطة االقتصاداة افي الشرق األوسط من ناحية
االستثمار بكل القطاعا من دون أن نستثني وال أي قطاع ،بالطبع افي قطاعا عم
تسبق أخرى بأربيل بس بتصور أنه افي السنتين الثالث اللي راح تجيء رح اصير افي
توسع وان فجار اكبر من اللي صار بعي ،اعني التدضير اللي جاي بعيه أكبر من اللي
صار.
أحمد بشتو :الصعوبا التي أشر ِ إليها هل هي صعوبا
ربما افي صلب قانون االستثمار افي حي ذاته؟

روتينية إجرائية أم تأتي

نانسي سالمة :ما افينا كثير نعين ألنه لما تكون عم تدكي باستثمار اعني ما افيه كثير
تشعبا  ،افيه ارتباطا مع كثير قطاعا ومع كثير دوائر وافيه هرمية كثير كبيرة ،أكيي
افي صعوبا ما راح أقول لك بشكل خاص بالقوانين ،افيه شوي بتواصل أكيي تختلف
جنسية المستثمر اللي جاي أداش رح اقير اتواصل مع المجتمع الدالي والعادا
والتقاليي مع طراقة التفكي ر ،واجهنا كثير من المشاكل منها :اإلبالغ عن القوانين ما افي
عنا شيء واضح نقير نتكل عليه حتى نمشي بالنسبة للشروط والقوانين والرخص التي
من المفروض أنه نأخذها وندصل عليها لنقير ننطلق ،بس كان افي كثير تعاون اعني ما
افي وال دائرة س ّكر بابها ،ما افي حيا ما ساعينا لنقير نوصل لمطرح بس نقير لنمشي
الدياة اليومية باستثمارنا وبشغلنا.

4

الفجوة بين كفاءة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
أحمد بشتو :الشباب مثلك حياثي التخرج ،هل تعتقي أن مستقبل االقتصاد افي إقليم
كردستان مستقبل جيي؟ هل هناك اقتصاد انمو بشكل حقيقي؟
طالب جامعي :ا إلقليم هنا اتمتع بأمن جيي وبفضله اتقيم االقتصاد ولهذا نرى الشركا
تأتي إلى هنا لالستثمار والتوسع ،وضعنا االقتصادي أافضل والناس اعيشون حياة أحسن،
افالشركا توافر بالتأكيي افرص عمل للخراجين لكن الشركا تطلب شروطا ً افي الخراج
ال استطيع تلبيتها كالخبرة وإجادة اللغة اإلنجليزاة والداسب اآللي البي لجامعة اإلقليم أن
ترافع مستوى التعليم والخراجين لكي نستطيع الدصول على افرصة عمل.
أحمد بشتو :شاهين مستقبل الوظائف بالنسبة للمرأة هنا افي إقليم كردستان ،تعتقيان أنه
سيكون هناك مساحة أكبر لعمل المرأة؟
طالبة جامعية :افي السابق لم اكن للمرأة أي دور أو صالحية ،اآلن زاد الوعي وصار
للمرأة إدراك وقيرا لكن لألسف افرص العمل للفتاة مازالت قاصرة على العمل افي
التيراس أما الرجل افيستطيع العمل افي كل المجاال  ،مستقبلي كامرأة اواجه بعوائق
المجتمع وطموحي كبير لكن الظروف قي تكون أقوى مني.
أحمد بشتو :سيي علي ،األرقام االقتصاداة الصادرة عن إقليم كردستان تيل على النمو،
النمو االقتصادي بشكل عام ،انخفاض افي نسب الفقر والبطالة ،استثمارا تأتي بشكل
مستمر وال زالت ،على أي شي ٍء إذن تعترضون؟
علي حمه صالح/برلماني كردي وقيادي افي حركة التغيير المعارضة :حيودنا ما بين
تركيا وإاران صالدة للزراعة بشكل كامل ،وعيد سكاننا أقل من خمسة مالاين نسمة،
إذن الناس هنا امكن أن اعيشوا بشكل أافضل ،صديح هناك ٌ
أمن جيي افي اإلقليم لكن
الناس لياها مشاكل حتى اآلن خراجو الجامعة ال اعرافون كيف سيكون مستقبلهم افبعي
دراسة ألربع سنوا ال اعرافون إن كانوا اجيون عمالً أم ال ،هناك نظام تعليمي خاطئ
ال ايمج الخراجون افي سوق العمل هذا من ناحية ،من ناحية أخرى افالمشكلة أن
الدزبين الرئيسيين هنا االتداد الوطني واالتداد اليامقراطي اسيطران على األسواق هما
افقط من انظما عمل الشركا  ،أي شركة جياية كي تبيأ عملها ال بي أن توثق عالقتها
بهذان الدزبين ندن كدركة التغيير ليانا مشروع إلنهاء هذا االحتكار الذي اخنق السوق
كي تعم الفائية على الجميع وال تكون افي أايي القلة.
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أحمد بشتو :ما تفضلت به مشاكل قي تكون هيكلية افي صلب هيكل اقتصادي ابنى من
جياي افي إقليم كردستان ،لكن أان دوركم أنتم افي مجلس الشعب كجهة رقابية جهة
قانونية تشراعية تشرع أو تنظم لماذا ال اوجي قانون امنع االحتكار مثالً؟
علي حمه صالح :حتى اآلن افاالتداد الوطني واالتداد اليامقراطي امتلكان األغلبية افي
برلمان كردستان وهذه األغلبية ليس لياها أي تدفظ على حاال الفساد المالي واإلداري
افي المؤسسا  ،بالتالي ليس لياهم خطة لمنع الفساد ،هذه المرة ندن نهيف للمشاركة افي
الفراق الدكومي ،لكي نداول منع الفساد ثانيا ً ليانا خطة أن تكون الشفاافية ملزمة لجميع
مفاصل التجارة واالقتصاد وإنفاذ العيالة افي توزاع الثروة ،الميزانية واألراضي التركية
تتدكم افيها القلة وجزء قليل اذهب للشعب ال بي من إعالء الشفاافية.
أحمد بشتو :نواصل النقاش ونتساءل :ماذا عن التدياا
كردستان العراق؟ وتابعونا بعي الفاصل.

التي تواجه اقتصاد إقليم

[فاصل إعالني]
أحمد بشتو :المتتبع لدركة األسواق افي إقليم كردستان العراق سيالحظ غزوا كبيرا من
البضائع التركية سواء غذائية أو صناعية أو زراعية ،هذه المالحظة تيل على ميى
التديي الذي سيواجهه قطاع الصناعة حين اولي وقطاع الزراعة حين انشط ،أما
المالحظة الثانية افهي أن القيرة الشرائية للمواطن افي إقليم كردستان العراق باتت أافضل
كثيراً من ذي قبل ،مشاهيانا أهالً بكم مرة أخرى إلى االقتصاد والناس من أربيل
عاصمة إقليم كردستان العراق .اآلن صير قرار بإنشاء بورصة خاصة افي أربيل هل
تعتقي أن هذه الخطوة جاء مبكرة كان اجب االنتظار قليالً حتى اقوى عضي االقتصاد
افي كردستان؟
بورصة أربيل بين التكهنات والتحديات
عبد هللا عبد الرحيم/رئيس بورصة أربيل :بالتأكيي اعني إحنا نشوف اليوم التطور
الداصل افي إقليم كردستان على كاافة المستواا اعني افكرة الشركا الموجودة وافكرة
الشركا العائلية بيأ تتطور ندو األحسن أو األجيد ،بتصوراتنا وبتوقعاتنا أن
الشركا الموجودة حاليا ً عنيها استعياد لتتدول من شركا مديودة إلى شركا
مساهمة ألن هذا تدوالها من شركة مديودة إلى شركة مساهمة ستكون مساهمة افي
زاادة رأسمال هذه الشركة وبالتالي توسيع افي أموال هذه الشركا  ،واليوم إذا نشوف

6

حجم العمالة حجم العمل الموجود افيها افي كردستان بيأ ازداد اوم بعي اوم ،وممكن
الشركا المديودة ممكن تستطيع أن تقيم مشروع واحي أو مشروعين على حسابها
الخاص لكنه بمشاركة اآلخران مع هذه الشركة رح اؤدي إلى زاادة رأس المال وبالتالي
رح اؤدي إلى زاادة نشاط هذه الشركة وبالتالي رح اكون عامل المتصاص البطالة افي
إقليم كردستان أاضا ً والمساهمة افي تقيام األحسن واألجيد.
أحمد بشتو :من اآلن وحتى منتصف عام  3105حين تبيأ البورصة بالفعل افي أربيل
عملها ،هل تعتقي أن متغيرا ستنشأ أو سيشهيها االقتصاد افي إقليم كردستان بنا ًء على
هذه الخطوة؟
عبد هللا عبد الرحيم :حكومة إقليم كردستان اجب أن تكون مبادرة إلنشاء شركا
متخصصة افي مجاال كثيرة افي مجال الصناعة افي مجال الزراعة افي مجال السياحة
افي مجاال كثيرة أخرى وتكون حكومة إقليم كردستان جزء من هذه الشركا وهذا هو
أملنا بأن اتم تأسيس شركا بهذا الخصوص وحكومة إقليم كردستان تكون جزء وبنسبة
معينة افي هذه الشركة حتى اكون سر االطمئنان لبقية الناس ليجيئوا اساهمون افي هكذا
شركة.
أحمد بشتو :ما الذي اشغلكم افي مرحلة التأسيس ما المختلف ربما الذان تفكرون افيه؟
دارا الخياط  /رئيس اتداد الغرف التجاراة والصناعية :اآلن إحنا كغرف تجاراة نداول
اليافع بهذا االتجاه لغرض تنظيم وتطوار العملية التجاراة من خالل القوانين والتعليما
التي تصير من برلمان آخر أو من الدكومة لتنظيم هذه الدياة االقتصاداة والتي هي
عبارة عن حراة التجارة وحراة اليخول وانتقال األموال والخيما  ،بعي التغيير الذي
حصل افي  3112افي العراق ،افي الواقع تم إلغاء استيفاء الرسوم الجمركية؛ حضرتك
تعرف أن وجود رسوم جمركية على البضاعة الواردة إلى الياخل تضيف أسعار على
السلع األجنبية حتى تيعم السلع الياخلية ،عيم وجود هذه السلع أثر نوعا ً ما على
المنتجا الصناعية بالعراق عموما ً ولهذا رأانا اضمدالل وتالشي لكثير من الصناعا
القيامة التي هي كانت أصالً قيامة ،وإحنا ننظر اآلن افي سبيل أنه اتم إنشاء صناعا
جياية إستراتيجية أخرى تخيم الوضع االقتصادي الدالي عموما ً وافي المستقبل ،ولكن
السؤال أنه هل اتم اعني هل افي هذه الصناعا القادمة؟ أنا أقول ممكن شوي نكون
شوي افي هذا متباطئين افي هذا الموضوع إلى حي كبير.
أحمد بشتو :هل امكن أن اتدول إقليم كردستان إلى مركز تجاري تأتي إليه البضائع
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وتنطلق إلى أماكن أخرى أم ربما هذه األمور تدكمها بعض المديدا
والسياسة؟

كالجغراافيا

دارا الخياط :إقليم كردستان وأربيل بالذا أصبدت مقار وتواجي كثير من الشركا
المدلية واألجنبية والعربية بديث اتم استيرادها وتوزاعها من هذه المنطقة إلى بقية
المناطق افي العراق سواء وسطا أو جنوبا أو مين كردستان ،الواقع أننا نرى كثير من
رجال األعمال وأصداب الشركا من العراق اتخذوا من اإلقليم مقراً نظراً لظروف
الدالية ،مقرا ألعمالهم ،وبيؤوا بممارسة أعمالهم منطلقا ً لذا نتوقع إن شاء هللا أنه خالل
الفترا القادمة أربيل ومنطقة اإلقليم تكون معبر لكثير من دول أخرى أاضا ً افندن
نشاهي أن كثيرا من المنتجا تعبر من اإلقليم إلى اليول المجاورة افي أحيان عياية اعني.
أحمد بشتو :العالقا العربية اآلن مع إقليم كردستان كيف ترونها ،هل هي داعمة لكم؟
دارا الخياط :إحنا الواقع دعم عربي موجود لإلقليم والعالقا العربية كثيرة عنينا،
افقناصل لليول العربية موجودة وكثير من إخواننا العرب موجودان اتخذون من مناطق
اإلقليم ومين اإلقليم مقرا ألعمالهم وافي طيران عربي موجود وكذلك إن شاء هللا على
سنة  3105تم اختيار أربيل كعاصمة للسياحة العربية واكون افيها العياي من الفعاليا
السياحية واالقتصاداة طبعا ً هذا كله بفضل تعاون اإلخوان من اليول العربية معنا.
هجرة العمالة إلى إقليم كردستان
لك كمهنيسة عراقية صار أربيل أو العمل افي إقليم كردستان
أحمد بشتو :بالنسبة ِ
افرصة إلاجاد افرصة عمل ربما تكون مفتقية افي الياخل العراقي؟
هدى جاسم/مهنيسة عراقية تعمل افي أربيل :أكيي أنه افرص العمل قلت بالوطن اعني
للشعب العراقي ،اعني قلت افرص العمل افي بغياد وبالمداافظا ألسباب عية :األمان
اعني افاتجه أغلبية المهنيسين العمال الشغيلة إلى منطقة األمان وهي منطقة إقليم
كردستان ليش؟ ألنه أكو أمان وبعيان افرص العمل موجودة حتى اعني بعض األقطار
العربية اعني ه ّم األمان مو موجود افانتقلوا إلى إقليم كردستان.
أحمد بشتو :لكن دخولك كمهنيسة من مناطق العراق إلى أربيل مثالً كيخول باقي عمال
البناء هل هو سهل متيسر؟
هدى جاسم :اعني افي بعض األحيان أكو اعني هم المفروض اسهلون شغال للمهنيسين
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لليكاترة لألساتذة اعني على اإلقامة ما إقامة اعني مثالً صار افي شغال أنه عصلجت
علينا اإلقامة ندنا هسه دخولنا وخروجنا اعني ه ّم عنينا خروج برا نروح ألهلنا نروح
لبغياد نروح كركوك الزم نيخل بإقامة ونطلع بإقامة  okما عنينا أي مشكلة بس
تسهيال شواة من اإلقليم اكون أافضل.
أربيل أو إقليم كردستان توافر لك افرصة

أحمد بشتو :أبو مدمي إلى أي ميى صار
عمل ،لك كعربي وسوري تدياياً؟

أبو محمد /بناء سوري :وهللا نسبة العمل افي أربيل وكردستان بشكل عام نسبة تضاهي
دبي تقرابا وحاليا ً افي هذا الوقت هذا ،اعني نسبة العمل افيها اعني الشاب اللي ادب أن
اشتغل بأربيل أو كردستان خالل اومين أو ثالث أاام االقي شغل هنا .
أحمد بشتو :األجر اليومي أو الشهري الذي تدصل عليه مناسب معقول اتناسب مع
مستوى المعيشة هنا؟
أبو محمد :عموما ً اعني نسبة األجر اعني بالنسبة لي ممتازة اعني ،نسبة األجر كسوري
وكمواطنين عراقيين كمان نسبة األجر لهم كواسة اعني.
أحمد بشتو :دكتور حتى اآلن ما مالحظاتك على التنمية ،شكل النمو افي إقليم كردستان
العراقي؟
أحمد الصفار/أستاذ االقتصاد والمالية افي جامعة دهوك :افي الواقع من الناحية
االقتصاداة هذه تعتبر عملية تطور اقتصادي تقيم اقتصادي ،االستثمار موجود ومركز
افي بعض القطاعا االقتصاداة وهناك قطاعا اقتصاداة أخرى مهملة ،بالتالي هذه ال
تيخل ضمن عملية التنمية بمعناها اقتصادي التي هي عبارة عن عملية تغيير هيكلي
جذري افي كاافة القطاعا  ،مثالً االستثمار اآلن افي إقليم كردستان مر ّكز بشكل كبير
على قطاع التشييي والبناء وبعض القطاعا األخرى الهامشية افي حين هناك قطاعا
أخرى أساسية ضمن عملية التنمية مثل قطاع الزراعة قطاع السياحة النقل والمواصال
واالتصاال التربية والتعليم والصدة ،هذه القطاعا تدتاج إلى المزاي من االستثمار
والمزاي من االهتمام هناك بعض المداوال هناك بعض االستثمارا ولكن عنيما
نقارنها بالقطاعا األخرى هي تعي هامشية و قليلة جياً.
أحمد بشتو :لكن مستوى دخل الفرد سنواا ً افي إقليم كردستان ارتفع بشكل الافت ،أال اعي
هذا مقياسا للنجاح؟
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أحمد الصفار :افي حال أي ظرف طارئ اؤدي إلى عيم تصيار النفط أو انخفاض
اإلارادا النفطية سوف اتراجع هذا المؤشر بشكل كبير ،أنا أالحظ أن هناك تطورا،
وهذا التطور انعكس على مستوى المعيشة واليخل الدقيقي ،هناك مستوى من الرافاهية
افي اإلقليم أافضل من المناطق األخرى افي العراق والسبب واضح أنه حالة األمن واألمان
التي اعيشها اإلقليم ،الجهود المبذولة من قبل الدكومة و من قبل اإلدارة ولكن مع ذلك
هناك الكثير من األمور التي اجب أن اركز االهتمام عليها لتدقيق تطور أكثر.
أحمد بشتو :إقليم كردستان العراق إذن ما ازال اخطط لمستقبله االقتصادي ،من المهم
افي هذا اإلطار أن استفيي من تجارب اليول المديطة به والتي تعاني من الفساد المالي
واالحتكار التجاري وتكيس الثروة افي أايي القلة ،من المهم أن استفيي من هذه التجارب
وإال كتب عليه أن اعيش نفس الكوارث ،تقبلوا أطيب التدية من ثائر الياسري ومنال
اله راسي وتدياتي أحمي بشتو من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لكم التدية وإلى
اللقاء.
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