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 أحدث التطورات 
 

يستعيد االقتصاد العراقي عافيته تدريجياً، بعد أن عااىام  ان 

االىك اش في العا ين ال اضيين؛ حيث سجل إجا االاي الاىااتا  

% عالام أساان ساىار  فاي 8.4ال حلي  اعادل ىا ار قادر  

، لتىتهي بذلك حالة االىاكا ااش 9102الىصف األرل  ن عام 

. ري كن عزر هاذا الاىا ار 9104-9102التي شهدتها الفترة 

في ال قام األرل إلم زيادة إىتاا  الاىافاخ الاااام االاذ  ارتافا  

%( راالىتعاش في الىشاخ االقتصاد  غير الىفخي 3.6بىسبة 

% فاي الاىاصاف األرل  ان عاام 6.3االذ  ارتافا  باىاساباة 

،  قارىة بالفترة ىفسها  ن العام السابق(. ري ثل إىاتاا  9102

اام الىفخ إحدى قصص الىجاح ال لحرظة في العراق؛ فقابايال 

، كاىت الشكرك تحرم حرل إ كاىية اساتادا اة ااىاتاا  9108

 اليين بر يل ير ياً، بيى ا أصبح ال عدل فاي  6ب ا يزيد علم 

 اليين بر يل ير ياً. رتعزز  6الرقت الراهن قاب قرسين  ن 

التحسن الحاصل في القخاع غير الىفخي بفضل تحسن  اعادل 

هخرل األ خار، رالتحسن فاي إىاتاا  الاكاهاربااي، رالسايااساة 

ال الية الترسعية التي ارتاباخات باارتافااع أساعاار الاىافاخ فاي 

رالذ  است ر حتم الجزي األرل  ان الاعاام الاحاالاي.  9104

ر   تكرار األى اخ السابقاة اىافااق ماأل ارال الاتاي لام تاكان 

بالحسبانم، أدى ارتافااع عااتادات الاىافاخ إلام زياادة فااتاررة 

األجرر راالستهالك العام. رتشايار الاتاقاديارات إلام أن ىا ار 

% فاي ىاهااياة عاام 8.4إج الي الىات  ال حلي الحقيقي سيبلغ 

، ك ا يترق  أن يتسارع االقتصاد غير الىفخي بارتايارة 9102

 %.6أعلم  ن 

رال تزال الضغرخ التضا ية ضعيافاة؛ ريارجا  ذلاك بصافاة 

عا ة إلم راص أسعار السل  االستهالكية ال سترردة ىاتاياجاة 

اىافاض قي ة عا الاتاي كال  ان تاركاياا رإياران؛ الشارياكايان 

 التجاريين الرتيسيين للعراق.

ريعد  رقف السياسات ال الية ترسعياً استىاداً إلم زيادة فاتررة 

األجرر رالدعم لتافيف الضغرخ االجتا ااعاياة الاىااجا اة عان 

ضعف الق فرص ع ل بالقخاع الااص. رياتاضاح هاذا  ان 

القرار األاير القاضي باستيعاب ال يليشيات في قارات األ ان 

رتشغيل أعداد كبيرة  ن الاريجين في الرزارات رالشاركاات 

ال  لركة للدرلة. رىتيجة لهذا، زادت الىفقات الجاارياة باىاساباة 

ا اقاارىاة  9102% االل الاىاصاف األرل  ان عاام 94.4

بالفترة ىفسها  ن العام السابق(، رلم يعرض ذلاك إال جازتايااً 

% ااالل 0.0 ن االل اىافاض ااىفاق الرأس الي باىاساباة 

ىفن الفترة. ريعكن هذا االىافاض القايارد اادارياة الشاديادة 

علم االستث ار الاعاام. فاعالام الارغام  ان الا اباالاغ الاكابايارة 

%  ن إج الي الىاتا  09.6ال اصصة لالستث ارات العا ة ا

(، فإن  عدالت التىفياذ 9102ال حلي في قاىرن ال رازىة لعام 

.  ر ان 9102% في الىصف األرل  ان عاام 6بقيت درن 

شأن هذا أن يعرقل الى ر ريزيد الترترات االجتا ااعاياة ىاظاراً 

لتأار أع ال إعادة ااع ار، رااصة بال رصل. رفضال عان 

ذلك، ال تزال تعبتة اايارادات الا احالاياة ضاعايافاة، حاياث ال 

يتعدى  ا ت ثله العاتدات غير الىفخاياة  ان إجا االاي إيارادات 

%. رأدت ااعفايات الج اركاياة رضاعاف الاىا ار 4الحكر ة 

إلم ىقاص الاحاصايالاة الضارياباياة باىاساباة  9104االل عام 

ً  ان ااالل 66.6 ً جازتاياا %، رإن شهد هذا الىقص تعاريضاا

%. رىاتاياجاة 3.6ارتفاع العاتدات الىفخية بال رازىة باىاساباة 

لهذا، ف ن ال ترق  أن يتحرل الفاتض في ال االاياة الاعاا اة فاي 

%  ن إج الي الىات  ال حالاي( إلام عاجاز 2.2)9104عام 

، األ ار الاذ  ساياإد  إلام 9102% بىهاية عام 8.0بىسبة 

% ابعاد 60.8رف  ىسبة الدين إلم إج الي الىات  ال حلي إلم 

 % العام ال اضي(.82.6أن كان 

ك ا شهد ال ركز الاارجي ضعفاً. حاياث ياتارقا  أن ياتاحارل 

% 3.2)9104فاتض حساب ال عا الت الجارياة فاي عاام 

%  ان 6.9 ن إج الي الىات  ال احالاي( إلام عاجاز باىاساباة 

. رياعازى ذلاك إلام 9102إج الي الىات  ال حالاي فاي عاام 

الشررخ التجارية غير ال راتية، حاياث هاباخ  اتارساخ ساعار 

، 9104درالراً للبر يل في  33صادرات الىفخ العراقي  ن 

، 9102أشاهار  ان عاام  4درالراً للبر يل في أرل  39إلم 

فضالً عن السياسة ال الية الترسعية، رالتي أسفرت حتم اآلن 

%. ربلغت احتياخيات الاباىاك 09عن ارتفاع الراردات بىسبة 

، 9102 ليار درالر في ىهااياة أغساخان  ب  34ال ركز  

%  قارىة بالافاتارة ىافاساهاا  ان عاام 6.6 حققة زيادة قدرها 

،  دعار اة باحاجام الصاادرات الاىافاخاياة. رلاكان  ان 9104

ال ترق  أن يىقلب الرض ،  ان جاراي الاهابارخ الا اتارقا  فاي 

أسعار الىفخ الدرلية بااضافة إلم التخبياق الصاارم لالاحاصاة 

ال حددة للعراق في اتفاق أربك+. ر ن ال ترق  أن تاىااافاض 

تاباعااً  9102 الاياار درالر باىاهااياة  62االحتياخاياات إلام 

أشهر  ن الراردات(،  ن  ستاراهاا الاذ   3.4للتقديرات اأر 

أشاهار  ان  4)9104 الاياار درالر عاام  38بلغ أكثر  ن 

الراردات(،   ا سيزيد  ان قاابالاياة تاأثار الاباالد باالصاد اات 

 الاارجية.

رعلم الرغم  ن أن بياىات الفقر الرس ية لم تترفر بعد، فاإىاه 

 ن ال ترق  أن تىافض  عدالت الفقر الىقد  عن  سترى عام 

 العراق 

  حسابات ال الية العا ة اىسبة  ترية  ن إج الي جمهورية العراق 1الشكل 

 ال حلي( الىات 

    إشرات  اتارة لسرق الع ل، اىسبة  ترية  ن السكان(جمهورية العراق 2الشكل 

، 9109ال صادر: حسابات ابراي البىك الدرلي باالستعاىة بال سح االستقصاتي االجت اعي راالقتصاد  لألسر لعام  ال صادر: رزارة ال الية؛ رترقعات ابراي البىك الدرلي.
 .9104-9102، ر سح سريفت 9108CHS سح 

، 9102أسهم تحسن أسعار الىفخ في  خل  عام 
رتحسن الظررف األ ىية، ر عدل هخرل األ خار، 
رتافيف قيرد ال الية العا ة، في تحقيق اىتعاش في 

الىشاخ االقتصاد . رلكن، في ظل غياب ااصالحات 
الهيكلية رسرعة جهرد إعادة ااع ار، فقد ال يدرم 

اىتعاش الى ر بالعراق خرياًل، ااصًة في ضري اآلفاق 
غير ال راتية ألسعار الىفخ ىظرًا للترترات في التجارة 

قد بلغ  9102العال ية. ركان  عدل الفقر عام 
%، ر ن ال رجح أن يكرن قد اىافض  ىذ ذلك 9922

% تقريباً  ن العراقيين يعاىرن  ن 2الحين. ر ا زال 
 الىزرح. 
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%( بفضل الى ر االقتصاد  ال تحقق  اإااراً 99.6)9108

رتحسُّن الرض  األ ىي. رقد تحسىت عدة أبعاد للرفاهاة غايار 

 اتااعاالااقااة بااالاادااال، با ااا فااي ذلاك زيااادة  ااعادالت االلااتااحاااق 

بال دارن، رالترس  في ترفير  يا  الشرب. رفي الرقت ذاتاه، 

. حيث ارتافا   اعادل 9109سايت ظررف التشغيل  ىذ عام 

البخالة، الذ  كان  ااذا فاي االىااافااض قابال أز اة داعاش، 

% فاااي 2.2إلااام  9109 اااتاااجاااارزا  ساااتااارى عاااام 

. رترتف   اعادالت الاباخاالاة الاجازتاياة بشاكال 9104/9102

% 98ااص بين صفرف الىازحين داالياً، فا اا ياقارب  ان 

 ىهم  ا بين  تعخل كلياً أر جزتياً ا قارىة بال ترسخ الرخاىاي 

ا ان الشابااب الاىاشاخايان 02البالغ  %(. ك ا أن أكاثار  ان ا 

ا ان ااار   اقتصادياً لين لديهم رظيفة، ر ا يزياد عالام الاا 

داترة التعليم رالاعا ال رالاتادرياب. ر ان الا ارجاح أن ياكارن 

 سترى ال عيشة في ال ىاخق ال تأثرة بالصراع درن  ساتارى 

بسبب االضخرابات في سارق الاعا ال رالاىاشااخ  9108عام 

 االقتصاد  العام. 

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
في ظل غياب ااصالحات الهياكالاياة رسارعاة أعا اال إعاادة 

ااع ار، فقد ال يدرم اىتعاش الى ر بالعراق خارياالً االاجادرل 

 9191% فاي 6.0(. ر ن ال ترق  أن يبلغ  عادل الاىا ار 0

. ريعزى ذلاك فاي الاغاالاب 9190% في 9.2رأن يهبخ إلم 

إلم  فاق أسراق الىفخ التي  ن ال ترق  أن تضعاف فاياهاا كال 

 ن األسعار رالصادرات ىتيجة الىااافااض الاخالاب الاعاالا اي 

رعدم اليقين الذ  يكتىف تجديد اتفاق أربك+. ر ان الا اتارقا  

أن يظل الى ر غير الىفخي إيجابيا علم الفية تحسن الظررف 

األ ىية راالستث ارات الكابايارة الاالز اة اعاادة باىااي الاباىاياة 

–التحتية ال د رة في البالد راالستهالك الااص راالستثا اار 

رالتي  ن ال ترق  أن تكرن درن ال خلرب باكاثايار. رساياإد  

ارتفاع ااىفاق  ا  اىااافااض أساعاار الاىافاخ إلام عاجاز فاي 

%  ان إجا االاي الاىااتا  6.6ال رازىة  ن ال ترق  أن يابالاغ 

، رأن يظل ضا ان ىاخااق  ا ااثال ااالل 9191ال حلي عام 

. ك ا أن اىااافااض أساعاار الاىافاخ رزياادة الاراردات 9190

سيإديان إلم تحريل رصيد ال عا الت الاجاارياة إلام عاجاز، 

 راىافاض االحتياخيات الدرلية االل فترة الترقعات. 

 

 المخاطر والتحديات 
 

ستظل تقلبات أسعار الىفخ الاخر الرتيسي الذ  يتاعارض لاه 

البلد، ىظراً الىعدام التىري  ر ظاهر الاجا ارد فاي الا ارازىاة؛ 

ال تعلقة بإجرايات ااىفاق علم فاتررة األجارر الاتاي ياتاعاذر 

إصالحها. ر ن شأن هذ  العرا ل أن تقلص الدعاتم التحرخية 

ال الية للعراق رتزيد  ن قابلية تأثر  بالصاد اات الاااارجاياة. 

رتهدد كذلك ب زيد  ن الاتاأاايار فاي أعا اال إعاادة ااعا اار 

ر عالجة أرجه الىقص ااى اتي القدي ة. رقد تخاياح الاتاقالاباات 

أيَضا بالجهرد ااصالحية اايجابية التي قا ت بهاا الاحاكار اة 

 إاراً، رال سي ا في قخاعي الكهرباي رالازراعاة. رال تازال 

ل  صدر قلق، ااصةً للىساي رالشباب.  ىتات  سرق الع ل تشك ِّ

رسيكرن  ن الضررر  إيجاد حيز في ال الية العا ة  اىااساب 

لبرا   تعزيز الى ر في رأن ال ال البشر  رال اد  لاتاىاريا  

الىشاخ االقتصاد  رالق فرص الع ل، رالتي درىها لن تحقق 

الزياادات الاهااتالاة فاي إىاتاا  الاىافاخ الشايي الاكاثايار ألكاثار 

 العراقيين.

ر   عردة الىازحين داالياً إلم  ىازلهم، ستزداد الحااجاة إلام 

فتح فرص اقتصادية، راابقاي علم ال ساعادات االجاتا ااعاياة 

 ال رىة في هذ  األجزاي  ن البالد. 

 التغير السىر  بالىسبة ال ترية  ا لم ي ذَكر غير ذلك()    إشرات  فاق االقتصاد الكلي رالفقرجمهورية العراق 2الجدول 


