بيان صحفي
دراسة جديدة تساعد في تقوية القطاع الخاص في العراق
بغداد  12ايلول  - 2021اطلقت وزارة التخطيط العراقية ،ممثلة بالجهاز املركزي لالحصاء ،وبالشراكة مع برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،نتائج دراسة عن املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة في القطاعين
املنظم وغير املنظم في العراق .
وسعت الدراسة الى توفير قاعدة معلومات موثقة باألدلة عن السياسات واالستراتيجيات التي تهدف إلى إيجاد سبل عيش
مستدامة ،ومنها بناء املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة.
وقد شملت الدراسة املذكورة محافظات بغداد والبصرة ونينوى .وهي مصممة لبناء تحليل شامل لهياكل واتجاهات وديناميات
وفرص هذه املنشآت من خالل معلومات وتحليالت حديثة وموثوقة عن األسواق.
تسلط بعض النتائج الرئيسة لهذه الدراسة االستقصائية ،األضواء على تدني مشاركة املرأة في ُملكية املنشآت الصغرى والصغيرة
واملتوسطة ( ،)%5والتحديات املتزايدة التي تواجهها هذه املنشآت بسبب جائحة كوفيد ،19-وضعف هياكل شبكات وتجمعات
أعمال هذه املشاريع.
وجدد السيد وزير التخطيط االستاذ الدكتور خالد بتال النجم دعمه لهذه املبادرة بقوله :في ضوء توجهات الحكومة العراقية،
متمثلة بوزارة التخطيط ،ملعالجة واصالح االقتصاد وتفعيل استراتيجية القطاع الخاص وتمكينه من املساهمة الفاعلة في تحريك
عجلة االقتصاد بجميع قطاعاته ،كان البد لنا من التعرف على حجم هذا القطاع وتحديد احتياجاته ومتطلباته على مستوى
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للعاملين في القطاع غير املنظم"،
ويضيف معالي الوزير" :بالتعاون مع البرنامج االنمائي لالمم املتحدة ،وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ،نفذ الجهاز
املركزي لالحصاء مسحا ميدانيا لالفراد العاملين في القطاع الخاص بهدف توفير املؤشرات االقتصادية التي تخدم عملية التخطيط
للنهوض بالقطاع الخاص وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة" ،منوها ،الى" :ان الدراسة شملت مجاالت متعددة منها تمويل
تلك املؤسسات والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بالقروض واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،فضال عن معرفة حجم امتالك
النساء ورائدات االعمال ملثل هذه املؤسسات" وثمن معاليه الدعم الكبير املقدم من البرنامج االنمائي لالمم املتحدة والوكالة
االمريكية للتنمية الدولية ،في تنفيذ وانجاز هذه الدراسة املهمة ،التي من املؤمل ان تشمل جميع املحافظات ،في املرحلة املقبلة،
معربا عن امله في املزيد من التعاون املشترك ،في مختلف املجاالت.
وأكد السيد جون كارديناس ،مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق ،على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة
واملتوسطة في بناء االقتصادات املحلية" :املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة هي شريان الحياة ألي اقتصاد سليم .كما
أنها توفر فرصا غير مستغلة للشباب والنساء والفئات السكانية الضعيفة للمشاركة الفعالة في السوق واملساهمة في النمو
االقتصادي للبالد واالستقرار على املدى الطويل .نحن فخورون بشراكتنا مع نظرائنا في الحكومة العراقية والقطاع الخاص لسن
املبادرات الهامة ومشاريع اإلصالح التي تمكن من نمو املشاريع الصغرى والصغيرة واملتوسطة وترفع من دورها في االقتصاد العراقي".
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وتضيف زينة علي أحمد ،املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق" :تواجه املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة في
العراق تحديات كبيرة .ومع استمرارنا في التصدي لآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد ،19-تسلط هذه الدراسة األضواء مرة
أخرى على أهمية القطاع الخاص في العراق لخلق فرص عمل مستدامة تشتد الحاجة إليها ،ال سيما للفئات الضعيفة .ولم يكن
من املمكن تحقيق هذا اإلنجاز املهم لوال شراكتنا القوية مع وزارة التخطيط ،والدعم السخي من شريكنا العريق الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية".
هذه الدراسة االستقصائية جزء من مشروع دعم اإلصالح االقتصادي الذي صممه وينفذه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق
لتعزيز اإلصالح االقتصادي املستدام الذي يركز على الفقر في البالد ،وبدعم سخي من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية.
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