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x IRAQ ECONOMIC MONITOR: TURNING THE CORNER: SUSTAINING GROWTH AND CREATING OPPORTUNITIES FOR IRAQ’S YOUTH

ملخص تنفيذي

التطورات االقتصادية األخرية

االقتصــاد العراقــي يســتعيد عافيتــه ببــطء خــال عــام 2019: يف النصــف االول 

ــع  ــة م ــغ 4.8 % باملقارن ــواً بل ــايل من ــي االج ــج املح ــق النات ــن  2019  حق م

العــام الســابق مــا أفــى اىل تحقيــق تحــول عكــي يف االنكــاش الــذي شــهده 

االقتصــاد خــال العامــن املاضيــن. ويــأيت هــذا النمــو، وبشــكل أســايس، كمحصلة 

ــاش يف  ــى االن( واالنتع ــوالً اىل 6.3 % حت ــام )وص ــط الخ ــاج النف ــادة يف انت للزي

النشــاط االقتصــادي غــر النفطــي )بزيــادة مقدارهــا 5.6 % يف النصــف األول من 

العــام 2019 باملقارنــة مــع العــام املــايض سنة/ســنة(. ويعــزى االنتعــاش االخر اىل 

تحســن مســتويات هطــول األمطــار وانتــاج محاصيــل زراعيــة قياســية، وتحســن 

ــور  ــورة األج ــادة فات ــة بزي ــعية مرتبط ــة توس ــة مالي ــاء، وسياس ــاج الكهرب إنت

واالســتهاك العــام. ومــن املتوقــع أن تــؤدي مثــل هــذه التطــورات اإليجابيــة إىل 

رفــع منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي إىل مــا يقــدر بنحــو 4.6 % بحلــول 

نهايــة عــام 2019، مقارنــة باالنكــاش الــذي بلــغ  0.6 % يف عــام 2018، يف 

حــن يُرّجــح أن تتســارع وتــرة منــو االقتصــاد غــر النفطــي اىل أكــر مــن 5 %. 

لقــد تفــوق االقتصــاد العراقــي يف أدائــه عــى نظرائــه يف املنطقــة هــذا العــام ، 

لكــن ديناميكيــة الســكان فيــه تتطلــب منــواً أعــى بكثــر للحفــاظ عى املســتوى 

الحــايل مــن االزدهــار. ولكــن وعــى الرغــم مــن التحســن األخــر، فــان العــراق ال 

يــزال بحاجــة إىل املســاعدات اإلنســانية حيــث أن هنــاك أكــر مــن 1.5 مليــون 

مــن النازحــن مل يعــودوا إىل مناطقهــم بعــد. 

تواصــل الحكومــة العراقيــة اعتــاد سياســة ماليــة توســعية تســتند 

ــلم  ــان الس ــام لض ــاع الع ــور القط ــورة أج ــة وفات ــات املالي ــادة اإلعان اىل زي

االجتاعــي يف ظــل ضعــف قــدرة القطــاع الخــاص عــى توليــد فــرص العمــل. 

ويبــدو هــذا واضحــاً مــن خــال التوســع يف برامــج املســاعدة االجتاعيــة وقرار 

ــة  ــش. ونتيج ــام والجي ــاع الع ــراد يف القط ــن األف ــرة م ــداد كب ــتيعاب أع اس

لذلــك، زادت النفقــات التشــغيلية بنســبة 28.8 % )يف النصــف األول مــن 

العــام  2019 باملقارنــة مــع العــام املــايض سنة/ســنة( عى حســاب االســتثارات 

العامــة املعــّززة للنمــو. وهــذا ال يضــع عائقــاً أمــام النمــو فحســب، وامنــا يزيــد 

أيضــاً مــن جوانــب الهشاشــة االجتاعيــة حيــث ال يــزال برنامــج إعــادة إعــار 

ــة  ــوة البني ــت فج ــث الزال ــديد، وحي ــؤ ش ــن تلك ــاين م ــررة يع ــق املح املناط

التحتيــة قامئــة يف أماكــن أخــرى مــن البــاد. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن تعبئــة 

ــة  ــر النفطي ــرادات غ ــل اإلي ــث ال متث ــة حي ــدو ضعيف ــة تب ــرادات املحلي اإلي

ــر مــن التوقعــات.  ــة، وهــذا أقــل بكث ــرادات املوازن ســوى 8 % فقــط مــن إي

وقــد أدت اإلعفــاءات الجمركيــة جنبــاً اىل جنــب مــع ضعــف الجبايــة واالمتثــال 

الرضيبــي إىل انخفــاض إيــرادات الرضائــب بنســبة 24.4 %، مضللــة الزيــادة يف 

ــض املــايل اىل  ــع أن يتحــول الفائ ــك، مــن املتوق ــرادات النفــط. ونتيجــة لذل إي

ــبة 4.6  ــز بنس ــام 2018 إىل عج ــغ  7.9 %  يف ع ــايل البال ــي اإلج ــج املح النات

% بحلــول نهايــة عــام 2019. وســيؤدي ذلــك إىل رفــع نســبة الديــن العــام إىل 

الناتــج املحــي اإلجــايل إىل 49.7 %، بعــد أن كانــت 49.3 % يف عــام 2018. إن 

االعتــاد املتزايــد عــى التمويــل املحــي قصــر األجــل واملكلــف ســوف يزيــد 

مــن املخاطــر ويهــدد مبزاحمــة االئتــان املقــدم للقطــاع الخــاص. 

يف غيــاب اإلصاحــات الهيكليــة الواضحــة وبطــئ عمليــة إعــادة اإلعــار، 

قــد يكــون تعــايف النمــو يف العــراق قصــري األجــل. وتبــدو هــذه الحالــة قامئــة 

ــث  ــات أســواق النفــط حي ــار توقع ــا بعــن االعتب ــا أخذن بشــكل خــاص إذا م

يرجــح أن ترتاجــع األســعار والصــادرات بالنظــر لرتاجــع الطلــب العاملــي 

ــى  ــك ++(. وتتواصــل املخاطــر ع ــة )أوب ــد اتفاقي ــة بتجدي والشــكوك املتعلق

املــدى املتوســط  . إذ يــؤدي غيــاب التنويــع االقتصــادي وعــدم مرونــة املوازنــة 

املرتبطــة بفاتــورة األجــور يف القطــاع العــام اىل التقليــل مــن الفوائــض املاليــة 

يف العــراق كــا يزيــد مــن هشاشــة االقتصــاد أمــام الصدمــات الخارجيــة. كــا 

تهــّدد هــذه العوامــل مبزيــد مــن التأخــر يف إعــادة اإلعــار وتقويــض الجهــود 

الحكوميــة اإليجابيــة األخرة،خاصــة يف قطاعــي الكهربــاء والزراعــة. وســيكون 

إيجــاد حيــز مــايل مناســب للربامــج التــي تعــزز النمــو رشطــاً أساســياً لتحقيــق 

ــادة الكبــرة يف  التنويــع وخلــق فــرص العمــل، التــي بدونهــا لــن تعنــي الزي

إنتــاج النفــط ســوى القليــل بالنســبة ملعظــم العراقيــن. ومــع عــودة النازحــن 

ــة  ــرص االقتصادي ــر الف ــدة لتوف ــة متزاي ــك حاج ــتكون هنال ــم، س إىل مناطقه

والحفــاظ عــى مســاعدة اجتاعيــة مرنــة يف هــذه األجــزاء مــن البــاد.

ــن  ــن ب ــات م ــم الخدم ــوء تقدي ــاد، وس ــف، والفس ــص الوظائ ــل نق يظ

ــد خــرج الشــباب  ــة. لق ــدد النمــو واالســتدامة املالي ــي ته أهــم املخاطــر الت

العراقــي يف تظاهــرات يف ترشيــن األول 2019 البــداء هــذه الهمــوم واملخــاوف. 

وكشــفت هــذه التظاهــرات عــن هشاشــة النظــام االقتصادي-االجتاعــي 

ــن  ــة م ــات االجتاعي ــع هــذه االضطراب ــل م ــم التعام ــع  أن يت الحــايل. ويتوق

خــال املزيــد مــن الحوافــز املاليــة قصــرة األجــل - مثــل التحويــات النقديــة، 

ــك مــن اجــل  والتوظيــف يف القطــاع العــام، وبرامــج اإلســكان وســواها - وذل

تهدئــة غضــب املتظاهريــن. ومــع ذلــك، فــان النتائــج قــد ال تكــون مرضيــة ألن 

ــة  ــي واإلصاحــات الهيكلي ــف ومكافحــة الفســاد بشــكل حقيق ــاد الوظائ ايج

ــات  ــال القطاع ــن خ ــع م ــن التنوي ــول. ولك ــاً أط ــاراً زمني ــب إط ــوف تتطل س

ــى  ــاعد ع ــام ويس ــاً إىل األم ــل طريق ــد ميث ــة ق ــل الزراع ــة مث ــة العال الكثيف

ــق. ــة األعم ــا تتواصــل اإلصاحــات الهيكلي ــاه األرسة بين تحســن رف
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ــادي  ــاح اقتص ــدة إص ــن ألجن ــة، ميك ــات القطاعي ــة إىل السياس باإلضاف

ــق  ــاص وخل ــاع الخ ــو القط ــول دون من ــي تح ــات الت ــدى للمعوق ــامل تتص ش

ــم.   ــة دعائ ــتند إىل أربع ــل أن تس ــرص العم ف

ــكي مــن  أوالً ، برنامــج إلصــاح القطــاع العــام يضمــن اســتقرار االقتصــاد ال

خــال اإلصاحــات املاليــة مبــا يف ذلــك تعبئــة اإليــرادات املحليــة وحــر 

ــفافية  ــز الش ــات لتعزي ــك إصاح ــب ذل ــى أن تصاح ــغيلية، ع ــات التش النفق

واملســاءلة مــن خــال اإلدارة املاليــة العامــة الســليمة وبخاصــة يف إدارة 

االســتثارات العامــة ونظــام محاســبة وإدارة املوازنــة. 

ثانيــاً ، إصاحــات القطــاع املــايل لتعزيــز وصــول القطــاع الخــاص إىل االئتــان 

ــة  ــة للدول ــوك اململوك ــة يف البن ــن الحوكم ــال تحس ــن خ ــايل م ــمول امل والش

ــك  ــا يف ذل ــة مب ــة االئتاني ــة التحتي ــز البني ــا، وتعزي ــادة هيكلته اســتعداداً إلع

تبســيط ورفــع كفــاءة اجــراءات التمويــل للمرشوعــات الصغــرة، وســن قوانــن 

ــام  ــز نظ ــة، وتعزي ــة الوطني ــم البطاق ــة، وتعمي ــع الرقمي ــم الدف ــي نظ تغط

ــع.  ــل نظــام تأمــن الودائ ــوك، وتفعي ترخيــص البن

ــدات  ــف وتعقي ــل تكالي ــتثار لتقلي ــال واالس ــة األع ــات بيئ ــاً ، إصاح ثالث

ــجيل  ــة بتس ــات الخاص ــك اإلصاح ــمل ذل ــراق. ويش ــال يف الع ــة األع مارس

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــتثار والرشاك ــات االس ــا، وسياس ــرشكات واعاله اال

والخــاص. واىل جانــب ذلــك، فــإن معالجــة قيــود االقتصــاد الرقمــي مــن خــال 

الرتكيــز عــى الوصــول إىل اإلنرتنــت عــايل الرسعــة بســعر منخفــض، والخدمــات 

ــى  ــجع ع ــن أن تش ــال ميك ــادة األع ــة ري ــيع بيئ ــة، وتوس ــة الرقمي الحكومي

ــات.  ــم الخدم ــن تقدي ــن م ــة وتحّس مشــاركة الشــباب يف األعــال التجاري

رابعــاً، بنــاء نظــم الحايــة والعمــل االجتاعيــة التــي توفــر الفــرص للجميــع. 

ويتضمــن ذلــك تحســن جوانــب التغطيــة واالســتهداف واالنصــاف واالســتدامة 

ــات  ــج وسياس ــر برام ــد، وتطوي ــم التقاع ــي ونظ ــان االجتاع ــبكات األم يف ش

توظيــف عاليــة الجــودة يف القطــاع الخــاص. ومــن شــأن هــذه االصاحــات أن 

تفــي إىل خلــق حيــز مــايل رضوري لاســتثار يف برامــج رأس املــال البــرشي.

التحــول بالزراعــة نحــو التنويــع االقتصــادي وخلــق فــرص 
العمــل

يعــّد التطويــر القــوي للقطــاع الزراعــي رشطــاً أساســياً يف رؤيــة العــراق 

القتصــاد أكــر تنوعــاً يقــوده القطــاع الخــاص.  تســاهم الزراعــة بحصــة كبــرة 

مــن االقتصــاد العراقــي )5 % مــن الناتــج املحــي االجــايل(، وهــي أكــرب مصــدر 

ــش  ــاص. ويعي ــاع الخ ــا القط ــن عليه ــوايل 20 %( ويهيم ــاد )ح ــل يف الب للعم

ــر  ــدون إىل حــد كب ــة ويعتم ــن الســكان يف املناطــق الريفي ــة م ــون باملائ ثاث

عــى الزراعــة للحصــول عــى الدخــل وســبل العيــش. ويحمــل اإلنتــاج الزراعــي 

ــه يشــغل جــزًء محــدوداً فقــط مــن مســاحة  ــرة للتوســع. ولكن ــات كب إمكان

العــراق القابلــة للزراعــة )حــوايل الثلــث أو 5 مايــن هكتــار(، وحيــث ميــارس 

الزراعــة يف الغالــب صغــار املزارعــن، وأمــا الــري، فــا أن تتــم إعــادة تأهيلــه 

حتــى تصبــح لديــه القــدرة عــى زيــادة ناتــج املحاصيــل بدرجــة كبــرة. كــا 

تعتــرب الزراعــة مســاراً رئيســياً إليجــاد فــرص عمــل شــاملة يف العــراق، إذ ميكــن 

ــن  ــوة ب ــد الفج ــاعد يف س ــن وتس ــة للنازح ــل  وبخاص ــرص عم ــدم ف أن تق

الجنســن. وإذا كان العــراق يعتمــد بشــكل كبــر عــى الــواردات الغذائيــة، فــان 

ــب  ــة يف االســتجابة للطل ــه ميكــن أن تتوســع اســتناداً اىل التفاضلي ــة في الزراع

املحــي املتزايــد كــا للطلــب االقليمــي والــدويل للصــادرات الزراعيــة.

هنــاك فــرص منــو كبــرية يف هــذا القطــاع ميكــن أن تتحقــق عــى املــدى 

القصــر مــن خــال اســتبدال االســتراد بالتصديــر يف األســواق األقليميــة، وعــى 

ــة  ــة الزراعي ــل، مــن خــال االندمــاج يف ساســل القيمــة التجاري املــدى الطوي

ــيع  ــة لتوس ــتهاك فوري ــدة اس ــراق قاع ــي للع ــوق املح ــر الس ــة. ويوف العاملي

ــك منتجــات  ــه والخــرضوات الطازجــة وكذل ــوب )القمــح( والفواك ــاج الحب إنت

األلبــان واللحــوم. وتقــدم الصــادرات فرصــاً لتطويــر األعــال التجاريــة الزراعيــة 

التــي تتصدرهــا التمــور وغرهــا مــن املحاصيــل عاليــة القيمــة )الفواكــه 

والخــرضوات الطازجــة( لاســتجابة لطلــب املســتهلكن اإلقليميــن عــى املــدى 

ــل. وتوفــر معالجــة  القصــر، والطلــب األورويب عــى املــدى املتوســط   / الطوي

ــف، نظــراً ألن  ــر الوظائ ــة وتوف ــة املضاف ــرة للقيم ــة فرصــاً كب الســلع الزراعي

ساســل القيمــة التجاريــة الزراعيــة الحاليــة تعــاين مــن ضعــف التطويــر 

ــة.  وتشــتمل عــى نســبة متدنيــة ملعالجــة املنتجــات مــن مــن الزراعــة األولي

أجنــدة التحــول االقتصــادي تبــدو ممكنــة بالنســبة للزراعة 
يف العــراق، وهــي تتمحــور حــول أربــع دعائم : 

ــات  ــن خدم ــؤولة ع ــة املس ــر العام ــية للدوائ ــدرات املؤسس ــاء الق بن

الدعــم الفنــي، وكذلــك قــدرة املنتجــن مــن القطــاع الخــاص. وميكــن تحقيــق 

ــودي( يف ســياق  ــة )التنســيق العم ــن خــال تســهيل اإلدارة الامركزي ــك م ذل

ــة  ــط وبرمج ــز التخطي ــاد، وتعزي ــث واالرش ــات البح ــة لخدم ــاء األولوي إعط

السياســات باالســتناد اىل األدلــة العلميــة ، وإصــاح نظــام حيــازة األرايض 

ــن املؤسســات  ــز التنســيق ماب ــة يف القطــاع، وتعزي ــادة اإلنتاجي مــن اجــل زي

ــي(. ــيق األفق ــة )التنس الحكومي

تحســن القــدرة التنافســية وتعزيــز الوصــول إىل األســواق. وهــذا يتطلــب 

إعــادة التفكــر يف دور الدولــة يف القطــاع وتشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص، 

وإعــادة توجيــه اإلعانــات الزراعيــة لتحقيــق منــو زراعــي أكــر فعاليــة، وتطويــر 

نظــم معلومــات الســوق. وعــاوة عــى ذلــك ، فــإن هــذا ينطــوي عــى 

االســتثار يف معايــر التنافــس والجــودة مبــا يف ذلــك يف التتبــع وســامة الغــذاء 

ــب  ــا يتطل ــر. ك ــدة للتصدي ــواق جدي ــق أس ــات خل ــز إمكان ــل تعزي ــن أج م

تحســن وصــول املزارعــن إىل التمويــل وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة لألســواق 

وشــبكات الطــرق.

االســتثار يف نظــم اإلنتــاج عاليــة القيمــة مــن خــال البحــث والتطويــر 

واالبتــكار واالرشــاد لتشــجيع قطــاع متنــوع لألغذيــة الزراعيــة، والتكيــف مــع 

التغــر املناخــي، واالســتثار يف البنيــة التحتيــة الريفيــة والخدمــات اللوجســتية 

ــاً مــن خــال  ــاً ميكــن بلوغــه جزئي ــة والتســويق. وهــذا يتطلــب متوي الزراعي

ــلع  ــات والس ــاً للمدخ ــة حالي ــة املكرس ــات الحكومي ــص اإلعان ــادة تخصي إع

الزراعيــة.

االســتثار يف املعرفــة والتكنولوجيــا املســتخدمة يف اإلنتــاج الزراعــي 

ــة  ــق باملراحــل األولي ــا يتعل ــة ســواء في ــة الزراعي الحديــث واألعــال التجاري

عــى مســتوى اإلنتــاج أو املراحــل النهائيــة عــى مســتوى التصنيــع والتســويق. 

ــتخدام  ــة، اس ــز الدولي ــز التمي ــع مراك ــاء رشاكات م ــى بن ــك ع ــتمل ذل ويش

ــات ذات األداء  ــتثار يف التكنولوجي ــيع االس ــريف، توس ــكار املع ــربات االبت مخت

العــايل، مثــل زراعــة  الخايــا النباتيــة والــري الدقيــق واملكننــة الصغــرة، 

وتعزيــز اســتخدام املنصــات الرقميــة وتحليــة امليــاه بالطاقــة الشمســية 

ــة. ــة املائي والزراع




