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 خالصه مدیریتی

اد، فرهنگ اقتص است،یو متقابل س میاست اما با توجه به اثر مستق یاقتصاد یموضوع یتجارت خارجهرچند که 

سئله مکه  یهنگام لیدل نیکرد. به هم یآن را به صورت مستقل بررس توانینم گر،یکدی یبر رو تیو امن

. با میریگدر نظر ب زیرا ن یجخار استیفرهنگ و س ت،یمسائل امن میناچار م،یکنیم یرا بررس یتجارت خارج

 تیاهم «یاتجارت منطقه»تر گسترده یآمده و در معنا دیپد« اقتصاد محور مقاومت»مالحظات مفهوم  نیا

 باید. مضاعف می

 رایارد زد یباالتر تیکشورها اهم ریعراق به نسبت سا یعنی رانیا یغرب هیمنطقه، همسا یکشورها انیم در

 است. نیریاز سا شیب رانیا یو فرهنگ یتیامن ،یاقتصاد یازهایکشور در رفع ن نیا یتهایظرف

کشور  یبگانجامعه نخ ،یدانیم یتهایاست که لمس واقع یبا عراق از جمله مباحث یتوسعه روابط اقتصاد تیاهم

 نیدر بهتر ایو  نمودندیم یها روابط با عراق را نفاز رسانه یاریرا نسبت به آن اقناع نموده است. در گذشته بس

که در  شودیم دایپ یاکمتر رسانه ،یداخل یهارسانه انیاما در حال حاضر در م انگاشتندیم دهیحالت ناد

 نیبه ا رانیدر ا یوجود هنوز هم افکار عموم نیبازار عراق اشاره نکند. با ا تیبه اهم یموضوع تجارت خارج

 .نگردیم نهیهز کیرا صرفا به چشم  یغرب هیسوء، روابط با همسا غاتیتبل ریمهم واقف نشده و تحت تاث

متصل  ترانهیمد یایرا به در رانیا ه،یفارس است و در کنار سور جیبه خل هیاروپا و ترک ینیحلقه اتصال زم عراق

باشد و انتظار  و اروپا ایآس انیحمل و نقل م کیعامل جذب تراف تواندیم یتیممتاز ترانز تیموقع نی. اکندیم

کشور  نیا تیعکند. جم لیتبد نیجاده چ کی-کمربند کیطرح  یاز قطعات اصل یکیکه عراق را به  رودیم

 تیجمع نیا یسال است که جوان ۲۱در آن  یسن نیانگینفر گزارش شده و م ونیلیم ۴۱از  شیب ۲۰۲۱در سال 

 شودیم ینیب شیهر زن در حال رشد است و پ یفرزند برا ۳.۵عراق با نرخ زاد و ولد  تی. جمعدهدیرا نشان م

 ۳۵تا  ۳۰ عه،یش هایدرصد از عراق ۷۰تا  ۶۵ یفراتر رود. به لحاظ مذهب زین رنف ونیلیم ۷۰از  ۲۰۵۰تا سال 

عرب زبان،  هایدرصد از عراق ۸۰تا  ۷۵ نیمذاهب هستند. همچن ریاز سا زین یدرصد اهل تسنن و بخش اندک

 ترکمان هستند. زین یو درصد اندکدرصد کرد زبان  ۲۵تا  ۲۰

در  تواندیم ندهیاستوار است. هرچند که در آ یو کشاورز یو گردشگر ارتینفت، ز هیعراق بر سه  پا اقتصاد

کشور با  نیداشته باشد. ا یارز یدرآمدها زین ی( جهانتیحمل و نقل )ترانز انیبخش صنعت و حق عبور جر

. عراق شودیجهان محسوب م در یماده معدن نیدارنده ا نیکشف شده، پنجم ینفت ریبشکه ذخا اردیلیم ۱۴۵

محصول در جهان است. در  نیصادرکننده ا نیبشکه نفت، جهارم ونیلیم ۴تا  ۳.۵با صادرات روزانه  نیهمچن
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 داریلیم ۳.۵، ۲۰۱۹درصد بوده است. عراق در سال  ۴۵تا  ۳۰ نیکشور ب نیسهم نفت از اقتصاد ا ر،یده سال اخ

 است.  تهدرآمد داش یو گردشگر ارتیدالر از بخش ز

شکل  تیوکحمله به  لیبه دل یالملل نیمجامع ب یکشور از سو نیا میو عراق پس از تحر رانیا یتجار روابط

 یبه عراق ط رانیا یرنفتیصادرات غ زانیکرد. م دایپ تیو رسم افتیگرفت و پس از سقوط صدام شدت 

از کل صادرات  عراق شورسال گذشته سهم صادرات به ک ۲۰ یکه ط یطورداشته؛ به ییرشد باال ریاخ یهاسال

 است . افتهیدرصد ارتقاء  ۲۲از حدود صفر به  رانیا یرنفتیغ

در کرده است. دالر برق و گاز به عراق صا اردیلیم ۲دالر کاال و  اردیلیم ۷.۴به  بیقر ۱۳۹۹در سال  رانیا

ده از خدمات و استفا ارتیز یبرا ینفر عراق ونیلیم ۲.۶کرونا حدود  وعیش و تا قبل از ۱۳۹۸در سال  نیهمچن

 اردیلیم ۲.۶د هر نفر، معادل ورو یازا بهدالر  ۱۴۰۰ نیانگیسفر کردند که با م رانیبه ا یو درمان یگردشگر

 هیبه اتحاد یفترنیحجم صادرات غ توانیارقام م نیدرک بهتر ا یدالر ارز به چرخه اقتصاد کشور بوده است. برا

 ه است.دالر فراتر نرفت اردیلیم ۱.۵حالت از  نیسال گذشته را در نظر گرفت که در بهتر ۲۰اروپا در 

 ،یکیت پالستمحصوال ،یمصالح ساختمان ات،یاز جمله لبن رانیا عیاز صنا یاریسالها به بس نیعراق در ا بازار

زار و حضور به سبب توسعه با هنیکاله و م ینموده؛ به عنوان مثال شرکتها یکمک بزرگ ییایمیبرق و مواد ش

در جهان  یبستن دکنندهیشرکت برتر تول ۱۰و  ییشرکت برتر مواد غذا ۵۰ یهادر رده بیدر بازار عراق، به ترت

خود را ارتقاء  یریپذو رقابت دیمتعدد در عراق، قدرت تول یهاپروژه یبا اجرا زیو شرکت مپنا ن اندقرار گرفته

 داده است.

ش و تحمل کشور پس از حمالت داع نیدارد. ا یرانیا یشرکتها یبرا یبزرگ یهافرصت زیهم اکنون ن عراق

 اردیلیم ۸۸ن آ یبازساز یدارد که رقم کل یبه بازساز ازین یدیو تول یرساختیز یهافراوان در بخش یبهایآس

دالر  اردیلیم ۲۰۰ن کشور، حدود یا یرساختهایز یو بهساز یازبازس یدالر برآورد شده است. دولت عراق برا

 در اغلب آنها حضور داشته باشند. توانندیم یرانیا ینموده است که شرکتها فیپروژه تعر

 یاقتصاد یهامیاثر تحر یساز یبه خنث تواندیکشور م نیعراق و بازار بزرگ و نقد ا ینفت یباال یدرآمدها

 تواندیمن کایو آمر شودیکشور عمدتا بصورت نقد انجام م نیکند. تجارت ا یکمک بزرگ رانیا هیعل کایآمر

است به  نرایا یو گردشگر ارتیز ارباز نیمهمتر یونیلیم ۴۱کشور  نیا نیبر آن داشته باشد. همچن ینظارت

درصد  ۸۹رقم  با زین رانیهستند. ا یعراق ران،یبه ا یدرصد از زوار و گردشگران ورود ۴۰تا  ۳۰ نیکه ب یطور

 یدالر اردیلیم ۵ یچرخه اقتصاد کیتا قبل از کرونا  بیترت نیبه عراق دارد. بد یسهم را از زوار ورود نیبزرگتر

 دو کشور شکل گرفته بود. انیم شگرانبواسطه تردد زوار و گرد
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ه حق بکه  عراق یداخل یاستهایدر عراق از سه جهت در حال از دست رفتن است. اول س رانیا یهافرصت

فع خود که به دنبال منا رانیا یاز محصوالت است. دوم حضور قدرتمند رقبا یاریدر بس ییدنبال خودکفا

 نی. به همدهدیقرار م ریتحت تاث زیکه تجارت دو کشور را ن رانیگوناگون دشمنان ا یهاهستند و سوم دخالت

تجارت  آن در پازل گاهیجا حیصح فیکشور و تعر نیا یهاتیالزم است با کسب شناخت درست از ظرف لیدل

 نمود.  یزیررو برنامه شیموانع رفع پ یبرا ران،یا یخارج

سند  هیه تهو عراق از جمل رانیا یجهت توسعه روابط اقتصاد یساختار یاقدامات شودیم شنهادیرو پ نیا از

امور  ژهیو تهیکم جادیا ،یاقتصاد به روابط یمدت و بلندمدت با عراق و عمق بخش انیم یچشم انداز همکار

 جمهور،سیئمصوبات سفر ر یریگیحاضر در عراق و پ یهاهمه دستگاه یهاتیفعال یعراق جهت هماهنگ ساز

 م،یحرت طیدر عراق در شرا یتراست یهاشرکت تیریجهت کنترل و مد یدر بانک مرکز یساختار فرع جادیا

گاز و برق  استفاده از منابع حاصل از صادرات یبرا یسازوکار جادیبودجه صندوق ضمانت صادرات و ا شیافزا

 جادیرف، اطاتباع دو  یمتعدد برا یزایو و یتجار یزایو دوربه عراق جهت ضمانت صادرات، حل مسئله ص رانیا

 قیز طرا یگذار هیسرما سکیمهم عراق، تالش جهت کاهش ر یدر شهرها یرانیاز محصوالت ا یدائم شگاهینما

 یریگیپ تیر اولود یرانیا گذارانهیدر مورد بازار عراق به سرما یاطالعات یهاو کمک یحقوق یها تیحما

 دو کشور باشد. یمشترک اقتصاد ونیسیدر کم یو عراق یرانیمسئوالن ا

با کشور عراق وجود دارد؛ انعقاد قرارداد  یو تجار یاقتصاد یتوسعه همکار یبرا یفراوان یهانهیزم نیهمچن

 یدر بخش کشاورز یگذارهیدو کشور، سرما یو عراق به منظور رفع موانع تجار رانیا انینبه متجارت دوجا

 یکاالها تیفیکنترل ک یبرا ازینمورد  یهاشگاهیآزما سیتاس ،یمحصوالت اساس دیخر نیعراق و ارائه تضم

جهت  یرانیا یهااز شرکت تیحما ران،یوارد شده از عراق به ا یکاالها یبرا یاتعرفه فیدر عراق، تخف یواردات

راه  لیبازصاردات، تکم -تیاستفاده از ظرف ایو فروش در آن کشور  دیبه عراق با هدف تول دیانتقال خطوط تول

سالمت در  یو توسعه گردشگر جیدر عراق با هدف ترو یماریب صیتشخ زبصره، احداث مراک-آهن شلمچه

و عراق،  رانیدر مرز مشترک ا شگاهیپتروپاال جادیا ه،یسور عراق و ران،یا نیخطوط لوله مشترک ب جادیا ران،یا

 ازیمورد ن یهاضمانتنامه یبرا یخط اعتبار صیمشترک، تخص یو مناطق آزاد تجار یصنعت یهاشهرک جادیا

 یارائه خدمات آموزش لیو تسه یدولت نیب نیو ارائه تضام یرانیا نیفعال ومیکنسرس جادیا ،یرانیا یهاشرکت

با عراق در دستور کار  یدر همکار دیبا رانیاست که ا یمهم یاز جمله اقدامات ران،یدر ا یعراق انیبه دانشجو

 .قرار دهد
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 ۶۴ ................................................................ و عراق رانیا یجهت توسعه روابط اقتصاد یقدامات ساختارا -۲-۵

 ۶۵ ............................................................................. با عراق یو تجار یاقتصاد یتوسعه همکار یهانهیزم -۳-۵

 ۶۵ ....... دو کشور یران و عراق به منظور رفع موانع تجاریان ایانعقاد قرارداد تجارت دوجانبه م -۱-۳-۵

 ۶۶ ............................................................................................................. بصره-راه آهن شلمچه لیتکم -۲-۳-۵

 ۶۷ ...................................................... یماریب صیو تشخ یو مراکز عکس بردار مارستانیاحداث ب -۳-۳-۵

 ۶۷ ................................................................................................................................ یبانک یهایهمکار -۴-۳-۵

 ۶۸ ....................................................................................................................... یدر حوزه انرژ یهمکار -۵-۳-۵

 ۷۰ .............................................................................................................. یمیدر حوزه پتروش یهمکار -۶-۳-۵

 ۷۱ .............................................................................................................. یو مهندس یارائه خدمات فن -۷-۳-۵

 ۷۱ .....................................................................................................................................................تیترانز -۸-۳-۵
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 ۷۲ ...................................................................................................................................................... گمرک -۹-۳-۵

 ۷۲ .......................................................................... حضور در عراق یبرا رانیا یاز شرکتها تیحما -۱۰-۳-۵

 ۷۲ ...................................................................................................................... در عراق یگذارهیسرما -۱۱-۳-۵

 ۷۳ ........................................ یرانیا یشرکتها ازیمورد ن یهاضمانتنامه یبرا یخط اعتبار جادیا -۱۲-۳-۵

 ۷۳ ................................................................ گذار هیسرما یشرکتها ریسا یاستفاده از خط اعتبار -۱۳-۳-۵

 ۷۴ ....................................................... یدولت نیب نیو ارائه تضام یرانیا نیفعال ومیکنسرس جادیا -۱۴-۳-۵

 ۷۴ ....................................................................... عراق دهید بیآس یشهرها یمشارکت در بازساز -۱۵-۳-۵

 ۷۴ ........................................................... مشترک یو مناطق آزاد تجار یصنعت یهاشهرک جادیا -۱۶-۳-۵

 ۷۴ ............................................................................................................................................ یگردشگر -۱۷-۳-۵

 ۷۵ ........................................................................................................................... کیپلماتیو د یحوزه کنسول -۴-۵

 ۷۵ ................................................................................................................................................ دیلغو رواد -۱-۴-۵

 ۷۵ ..................................................................................................مکرر و بلندمدت دیحل مشکل رواد -۲-۴-۵

 ۷۵ ..................................................................................................................... یتجار یزایحل مشکل و -۳-۴-۵

 ۷۶ ...................................................................................................................... یطیمح ستیز یهمکار -۴-۴-۵

 ۷۶ .................................................................. نرایدر ا یعراق انیبه دانشجو یارائه خدمات آموزش لیتسه -۵-۵

 76 ............................................................................................................................................................ یریجه گینت -6
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 فهرست جداول

 ۱۳ ...................................................................................................................................................................................... عراق یها. استان۱جدول 

 ۱۴ ............................................................................................................................................................ عراق ین شهرهایترتی. پرجمع۲جدول 

 ۱۸ ....................................................................................................................................... . احزاب حاکم بر عراق پس از سقوط صدام۳جدول 

 ۲۱ ................................................................................................................ ۲۰۲۱کشف شده تا سال  یر نفتیذخا هی. کشورها بر پا۴جدول 

 ۲۵ .............................................................................................................................. ۲۰۱۹عراق در سال  ی. عمده محصوالت واردات۵جدول 

 ۲۶ ............................................................................................................................  ۲۰۱۹عراق در سال  ی. عمده محصوالت صادرات۶جدول 

 ۲۶ ................................................................... ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۹از سال  ن کشوریعراق به ا یاصل یتجار ی. رشد صادرات شرکا۷جدول 

 ۴۴ ....................................................................... ۲۰۱۸سال  ید ناخالص داخلیاز تول یبخش برق بصورت درصد ی. صورت مال۸جدول 

 ۴۴ ........................................................................................ ید داخلیاز تول یبه صورت درصد ۲۰۱۸د برق در سال ینه تولی. هز۹جدول 

 ۵۰ ............................................... ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰ یهاسال یآن برا ینیبشیو پ ینقد یبودجه بر اساس حسابدار ی. اجرا۱۰جدول 

 ۵۱ ............................................................................................................................................................... یداخل یانه بدهی. حجم سال۱۱جدول 

 ۵۱ ........................................................................................................................................................... یانه داخلیسال یات بدهی. جزئ۱۲جدول 

 ۵۴ ................................................................................................................................. گوناگون عراق یها. خسارت داعش به بخش۱۳جدول 

 ۵۴ ........................................................................................... یو بهساز یبازساز یاز برایه مورد نیداعش و سرما یها. خسارت۱۴جدول 

 ۶۹ .................................................................................................................................................. ران به بصرهی. قرارداد صادرات گاز ا۱۵جدول 

 ۷۰ ..................................................................................................................................... د آن در عراقیتول ییبرق  و توانا ی. تقاضا۱۶جدول 

 ۷۷ .............................................................................................. ساله ۵بازه  کیو عراق در  رانیتجارت ساالنه ا یارتقا تی. ظرف۱۷جدول 

 

 

 فهرست اشکال

 ۱۶ ......................................................................................... صدر یم، مقتدید محمد باقر حکید سید محمد باقر صدر ، شهی. شه۱شکل 

 ۱۷ ............................................................................................................................... یالعامر یو هاد یالمالک ینور ،یجعفر می. ابراه۲شکل 

 ۱۷ ............................................................................................................................. ید موسید مجیو حم یدر العبادی، حیاد عالوی. ا۳شکل 

 ۱۹ ................................................................................................................................. یفیو اسامه نج ی، طارق الهاشمیاد السامرائی. ا۴شکل 

 ۲۰ ...................................................................................................................................... و برهم صالح ی، مسعود بارزانی. جالل طالبان۵شکل 

 ۲۰ ........................................................................................................................................................................ اقتصاد عراق یهاشرانی. پ۶شکل 

 ۲۴ ................................................................................................................................................................................ طرح توسعه بندر فاو ۷شکل 
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 فهرست نمودارها

 ۱۲ ................................................................................................................................... ۲۰۵۰عراق تا سال  تیرشد جمع ینیبشیپ ۱نمودار 

 ۱۲ ...................................................................................................................................................... ۲۰۲۰عراق در سال  تیهرم جمع ۲نمودار 

 ۱۳ ............................................................ ۲۰۲۰تا  ۱۹۵۵کشور از سال  نیا تیعراق به کل جمع نیشهر نش تینسبت جمع ۳نمودار 

 ۱۸ ............................................................................................................................ شه در حزب الدعوه دارندیکه ر یعیش یها. گروه۴نمودار 

 ۱۹ ............................. ا سکوالر در مجلس دوم و سومی یعیش یش به احزاب ملیاز جبهه توافق و گرا یاحزاب سن یی. جدا۵نمودار 

 ۲۸ .................................................................................(دی)مقاله سف یاصالحات اقتصاد یبرا یبرنامه دولت الکاظم یکل ی. نما۶ نمودار

 ۳۰ .............................................................. صادر کننده نفت یر کشورهایسه با سایدر مقا ینفت یعراق به درآمدها ی. وابستگ۷نمودار 

 ۳۱ ............................................................................................ نفت متیق یدالر کی شیافزا یبه ازا یناخالص داخل دیرشد تول ۸نمودار 

 ۳۱ ................................ ۲۰۱۹از کشورها در سال  یعراق و برخ یناخالص داخل دیاز تول یبر حسب درصد یاتیدرآمد مال  ۹نمودار 

 ۳۲ ........................................................................................................ یسه با درآمد نفتی. حقوق کارمندان و بازنشستگان در مقا۱۰نمودار 

 ۳۲ .............................................................................................. کار یرویدرصد نسبت به کل ن - ی. تعداد کارمندان بخش دولت۱۱نمودار 

 ۳۳ ................................... ینفت یر کشورهایسه با سایدر مقا ید ناخالص داخلیبه نسبت تول ی. مجموع حقوق بخش دولت۱۲نمودار 

 ۳۳ ..................................................................................... و تورم ید ناخالص داخلیدر مقابل تول ین حقوق بخش دولتیانگی. م۱۳نمودار 

 ۳۵ ................................................................................ یر نفتیغ یه گذاریسه با سرمای. حقوق کارمندان و بازنشستگان در مقا۱۴نمودار 

 ۳۷ ................................................................................................... کشورها یکوچک و بزرگ در عراق و برخ یها. سرانه شرکت۱۵نمودار 

 ۳۷ ................................................................................ ین بخش خصوصیکوچک و متوسط از مجموع شاغل یها. سهم شرکت۱۶نمودار 

 ۳۹ .................................................................................. یتجار یاز شرکا ینار عراق نسبت به ارز برخید یقیسه نرخ حقی. مقا۱۷نمودار 

 ۳۹ ................................................ (۲۰۱۸-۲۰۱۶ن یانگینسبت به مجموع صادرات کاال )م یرنفتیسه سهم صادرات غی. مقا۱۸نمودار 

 ۴۰ ............................................................................................................................................................ کار در عراق یروین یور. بهره۱۹نمودار 

 ۴۰ .................................................................................. گر کشورهایاز د یعراق و برخ یاقتصاد یهااز شاخص یسه برخی. مقا۲۰نمودار 

 ۴۱ ....................................................................................................... هیهمسا یارانه در عراق و کشورهایع یت توزیفیسه کی. مقا۲۱نمودار 

 ۴۲ ............................................................................................................. ییل شده به کاربر نهاید برق در مقابل نسبت تحوی. تول۲۲نمودار 

 ۴۳ .................................................................................... کننده و برق مصرف شدهو صورتحساب مصرف یدیسه برق تولی. مقا۲۳نمودار 

 ۴۵ ........................................................................................................................ ۲۰۳۰و  ۲۰۲۰ یهاعراق در سال یتی. هرم جمع۲۴نمودار 

 ۴۵ ................................................................................................................................................................. کار یرویانه نیش سالی. افزا۲۵نمودار 

 ۴۶ ...................................................................................................................................... ۲۰۱۹زه مشارکت در تظاهرات سال ی. انگ۲۶نمودار 

 ۴۷ ...............................................۲۰۱۸ یال ۲۰۱۳و  ۲۰۱۳ یال ۲۰۰۸ یهاسال یط ید ناخالص داخلیسه سرانه تولی. مقا۲۷نمودار 

 ۴۷ ......................................................................................................................یر نفتیو غ ینفت ید ناخالص داخلین تولیتفاوت ب ۲۸نمودار 

 ۴۸ .......................................................................................................................... ع در جهانید و مصرف سوخت مایتول ی. همگام۲۹نمودار 

 ۴۹ ............................................................................................ از درآمد نفت ی. حقوق کارمندان و بازنشستگان به عنوان درصد۳۰نمودار 

 ۵۲ ............................................................................................................................................ یخارج یار ارزهیو ذخا یدولت ی. بده۳۱نمودار 

 ۵۵ .......................................................................................................................................... ک بخشیازها در عراق به تفکیزان نی. م۳۲نمودار 

 ۵۷ ............................................................................................................................................. مدارس در عراق یدگیدبیزان آسی. م۳۳نمودار 

 ۵۸ .............................................................................................................. عراق ید ناخالص داخلیدر تول یسهم صنعت گردشگر ۳۴نمودار 
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 ۲۲ ..................................................................................................................................................................................... عراق یهارودخانه ۲نقشه 

 ۲۳ ........................................................................................................................................... در عراق دیجد شمیراه ابر یاحتمال ریمس ۳نقشه 

 ۲۴ .................................................................................................................................................................... هیبندر فاو تا مرز ترک ریمس ۴نقشه 

 ۵۳ .............................................................................................................................. ر جنگ با داعش در عراقیدرگ یها. نقشه استان۵نقشه 

 ۶۰ ........................................................................................................................................................................................... عراق یهاجاده ۶نقشه 

 ۶۱ ........................................................................................................................................................................... آهن در عراقخطوط راه ۷نقشه 
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 مقدمه

 نیهمچن وو عراق  رانیا یاسالم یروابط جمهور یساز یو راهبرد قیتعم یبرا نیادیبن یهااز مؤلفه یکی

. عراق از دو کشور است انیم یموجود در مناسبات اقتصاد یهاتیظرف یفعال ساز ،یاتوسعه تجارت منطقه

سه قاره  یقمنحصر به فرد در محل تال یکیو ژئوپلت یراهبرد یتیاست و موقع یغن یو انرژ ینظر منابع معدن

ادرکننده بزرگ ص نیدارد  و سوم اریجهان را در اخت ینفت ریذخا نیکشور پنجم نیدارد. ا قایاروپا و آفر ا،یآس

 .ام استخحاصل از صادرات نفت  یاق به شدت وابسته به درآمدها. اقتصاد عردیآینفت در جهان به شمار م

 ست.دولت عراق وابسته به نفت بوده ا یدرصد از درآمدها ۹۳،  ۲۰۱۹در سال ،یطبق گزارش بانک جهان

عراق، از  یاهیاو سرم یمصرف ،یاو واردات همه نوع اقالم واسطه یبر صادرات انرژ یاقتصاد مبتن گرید یاز سو

انجام  یبرا نینابراببرخوردار است.  رانیا هیعل کایمتحده آمر االتیا یهامیمقابله با تحر یبرا ییباال ظرفیت

 قرار دارد.  ممتاز تیدر موقع رانیجهان از جمله ا فمختل یو خدمات با کشورها ییتجارت کاال ،یگذار هیسرما

بارزه کشور و م نیدر مرحله پساداعش است. حمله داعش به ا یبازساز یعراق برا یجد ازین مسئله دیگر 

 یشور را در پک نیا یو بخش کشاورز عیصنا ها،رساختیاز ز یاریبس یبحران در عراق، نابود نیچندساله با ا

ست و اکشور را به شدت کاهش داده  نیا دیتول تیظرف ،عراق توسط داعش یرساختهایز بیتخرداشته است. 

 رانیتجارت ا به صنعت و یمنحصر به فرد فرصت ت،یوضع نیا دارد. ازین یادیو زمان ز هیه سرماآنها ب یبازساز

 . بخشدیکشور م نیدر ا

 ینیسرزم یمرزها یو عراق دارا رانیدو کشور است. ا یو فرهنگ ییای، قرابت جغرافدیگر ساز تیظرفواقعیت  

رز مشترک و م یکردستان دارا میسو، با اقل کیاز  رانیاشاره داشت که ا دیرابطه، با نیهستند. در ا یطوالن

است و بنادر  یمناسب یدسترس یهاراه یدارا زیعراق ن یمرکز لتبا دو گر،ید یاست و از سو کینزد یوندهایپ

 یدانیو مشاهدات م یعلم یهایبررس نی. همچنباشدیدو کشور در حال احداث و توسعه م نیا انیآهن مو راه

-یسایس مشکالتو  دیشد ییمصرف گرا ت،یریضعف مد ،یبرنامگیب ،یریپذ تیکه عدم مسئول دهدینشان م

و  ینی، حضور عکشور نیدر ا یاقتصاد تیالزمه فعال ن،یاست. بنابرا عراقبارز جامعه  یهااز مشخصه ،یتیمنا

در  گذاریو سرمایه یغرب یمسئله حضور شرکتها نی. ااست طیمح نیو چهره به چهره در ا یدانیمشارکت م

 یی، ازایقرابت جغراف و یمذهب-یبا توجه به تجانس فرهنگ هاایرانی اما در مقابل عراق را دشوار ساخته است.

 مشارکت در اقتصاد عراق برخوردارند. ی برایاژهیو ینسب تیمز

مخرب آن  یهاامدیپ متحده از برجام به وجود آمده و االتیخروج ا لیکه به دل یمیتحر طیبا توجه به شرا لذا

 طیهمچون شرا ییهااز فرصت توانیدرآمد کشور، م یفروش نفت به عنوان منبع اصل دیهمچون کاهش شد

 استفاده نمود. یصادرات نفت یبرا ینیگزیعراق به عنوان جا یفعل

 یو تجار یاقتصاد یفعل تیوضع یابیکشور، به ارز نیبا ا یکل ییبه کشور عراق و آشنا یگزارش با نگاه نیا در

در رابطه با  ییشنهادهایعراق، پ یاقتصاد یازسنجیو ن هاتیظرف ی. در ادامه با بررسشودیعراق پرداخته م

 و عراق ارائه خواهد شد. رانیا یو اقتصاد یتوسعه روابط تجار
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 کشور عراق جغرافیا و سیاست با ییآشنا   -1

 یست. کشورهااقرار گرفته  قایاروپا و آفر ا،یو در تقاطع سه قاره آس ایآس یعراق در منطقه جنوب غرب کشور

عراق  گانیدر جنوب، همسا تیو کو یو اردن در غرب و عربستان سعود هیدر شمال، سور هیدر شرق، ترک رانیا

 ۱۸۱ردن با ا لومتر،یک ۱۴۵۸ رانیاست که مرز مشترک آن با ا لومتریک ۳۶۵۰عراق  یهستند. طول کل مرزها

به  یکوچک یحلاست. عراق مرز سا لومتریک ۳۵۲ هیو با ترک ۶۰۵ هی، با سور ۸۱۴، با عربستان  ۲۴۰ تی، با کو

( پنجاه و رانیچهارم ا کی با  یمربع )تقر لومتریک ۴۳۷.۰۷۲کشور با  نیفارس دارد. ا جیبا خل لومتریک ۵۸طول 

 است. عتوس ثیکشور جهان از ح نیهشتم

 کشور عراق یایجغراف -1-1

زمین  -۲ان )در جنوب و غرب( استپ و بیاب -۱عراق به لحاظ جغرافیایی، شامل سه منطقه است:  سرزمین

وهستانی )در شمال و شمال شرق( ناحیه های ک -۳های پست و دشت های دجله و فرات )دیار بکر و آرارات( 

های خشک تابستان های خنک و بعضا  سرد وکشور )به جز شمال( عمدتا صحرایی و با زمستان نیآب و هوای ا

های سرد با بارش برف و باران اغلب از زمستان زیکشور ن نیو گرم و آفتابی است. مناطق کوهستانی شمال ا

 شود.ها میبرخوردار است که گاهی موجب طغیان رودخانه

، از و رودد نیاست. ا زیدو رود دجله و فرات حاصلخ نیاز کشور عراق، صحرا است اما مناطق ما ب یبزرگ بخش

طول هستند که در شمال  لومتریک ۲۷۰۰و  ۱۸۵۱ودهای عراق با گیرند و طوالنی ترین رسرچشمه می هیترک

 لومتریک۱۹۰و طی  شودیم دهیناماروند رود  رانیشط العرب، که در ا لیبصره به هم می پیوندد و پس از تشک

عمران  یقله آن حاج نیو بلندتراست  یکشور عمدتا  کوهستان یشمال یهابه خلیج فارس می ریزند. قسمت

 متر ارتفاع دارد. ۳۶۱۱( نام داشته و رانیا رانشهریپ یهایمرز با بلند)هم

 جمعیت در عراق -1-2

 ۱، سی و ششمین کشور پرجمعیت در جهان است.۲۰۲۰میلیون نفر جمعیت در سال  ۴۱عراق با بیش از 

به طور متوسط  یدرصد بوده است و هر زن عراق ۲.۳برابر  ۲۰۲۰کشور در سال  نیدر ا تینرخ رشد جمع

 سال است. ۷۱کشور  نیدر ا یبه زندگ دیسال و ام ۲۱ هایسن عراق نیانگی. مآوردیفرزند م ۳.۵

                                                                                                                                                                      
۱ countrymeters.info 
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 2050بینی رشد جمعیت عراق تا سال پیش 1نمودار 

  

 

 2020هرم جمعیت عراق در سال  2نمودار 
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –با عراق  ایران  یاقتصاد یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس

 در عراق یاسیس-یادار ماتیتقس  -1-3

هرستان )به ش. هر استان به چند باشدی( مزگای: پاری: محافظة و به کردیهجده استان )به عرب یدارا عراق

 شرح است: نیعراق به ا یهااستان یشده است. اسام می: قضاء( تقسیعرب

 عراق یهااستان. 1جدول 

 لببا بغداد

 

 کربال الدینصالح

 نجف دیاله

 انبار واسط

 نینوا میسان

 دهوک بصره

 اربیل قارذی

 کرکوک مثنی

 سلیمانیه قادسیه

عراق،   تینفر جمع ونیلیم ۴۱ ازمورد از آنها شهر هستند.  ۱۳۵نقطه تمرکز جمعیتی دارد که  ۲۱۷۳۵عراق  

  ۲۳.سکونت دارند و بقیه در روستاها کشور نیا یدرصد در شهرها ۷۳

 

 2020تا  1۹55نسبت جمعیت شهر نشین عراق به کل جمعیت این کشور از سال  3نمودار 

 ۱.۳و  ۱.۴ا ب بینفر دارد و پس از آن موصل و بصره به ترت ونیلیم ۷از  شیکشور ب نیشهر ا نیبغداد بزرگتر

 یاسبمن یدر عراق فضا ینیشهرنش یو درصد باال یتیعراق هستند. تمرکز جمع یشهرها نینفر بزرگتر ونیلیم

 ۵۰۰از  شیاق بشهر عر ۱۰کرده است. هم اکنون حداقل  جادیا ا یو اقتصاد یتجار یهاتیتوسعه فعال یرا برا

 دارد.  تیهزار نفر جمع

                                                                                                                                                                      
۲ iom-iraq.net  
۳ simplemaps.com 
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 4عراق یشهرها نیترتیپرجمع. 2جدول 

 ناصریه کربال نجف کرکوک سلیمانیه اربیل ابوغریب موصل بصره بغداد نام شهر 

جمعیت)میلیون 

 نفر(

۷.۲ ۲.۶ ۲ ۰.۹ ۰.۹ ۰.۷ ۰.۶ ۰.۵ ۰.۴ ۰.۴ 

 عربی عربی کردی عربی/کردی عربی کردی عربی عربی عربی عربی زبان

 

 گوناگون در عراق یهاتیمذاهب و قوم یپراکندگ -1-3-1

عراق را  تیاز جمع %۵حدود  زین رهیو غ انیها، آشور%، ترکمن ۲۰% تا  ۱۵%، کردها  ۸۰ ی% ال ۷۵ها عرب

 ۳و  ی% درصد سن ۳۷ ی% ال ۳۲ عه،یدرصد مردم عراق ش ۶۵% تا % ۶۰حدود  نی. همچندهندیم لیتشک

 هستند. انیاد ریسا روانیو پ یحیمس زیدرصد ن

 هی(، قادسهیرقار )مرکز: ناص یبصره، ذ یهاعراق سکونت دارند. مردم استان یجنوب مهیعمدتا در ن انیعیش

بغداد، مرکب از  و)سماوه(، نجف، بابل )حله(  یمثن یهستند. اما مردم استانها عهی( و کربال، غالبا شهیوانی)د

 هستند. یکرد سن - عهیز شا)بعقوبه( مرکب  الهی)العماره(، واسط )کوت( و د سانیم یو در استانها یسن - عهیش

 ینوی(، نتیکر)ت نیصالح الد ی( سکونت دارند. اهالیدر استان االنبار )رماد ژهیسنت در غرب عراق و  بو اهل

 هستند. ،یفرهنگ سن یدارا زی( نمی)موصل(، و کرکوک )تم

                                                                                                                                                                      
۴ worldometers.info 
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –با عراق  ایران  یاقتصاد یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس

 

 در عراق یمذهب یقوم یپراکندگ 1نقشه 

ن آنها تسنمذهب بر  یفرهنگ کرد ،یشمال یاستانها یاما در برخ اند،یکردها در عراق سن تیاکثر هرچند

 تید اهمخو تیقوم یداده و برا لیمجزا تشک یمیو دهوک رسما اقل هیمانیسل ل،یغلبه دارد. سه استان ارب

 ای میاقل کی لیتشک گریکدی با توانندیم لیها درصورت تماعراق، استان یقائلند. بر اساس قانون فعل یادیز

ها در استان هیاند و بقداده لیرا تشک یواحد نیعراق عمال چن یشمال یبدهند، اما تنها استانها یواحد فدرال

 . شوندیشناخته م« نشده یدهسازمان یهااستان»قانون با عنوان 

ست دو (، خودمختار شده و سپس همواره بد۱۹۹۱صدام )از  میرژ یانیکردستان عراق در ده سال پا میاقل

 یاسیس یها. با سقوط صدام، گروهشدی( اداره مکی)حزب دموکرات ی( و بارزانیهنی)اتحاد م یطالبان انیجر

سلط شد استان کرکوک م تکردستان بر نف می، اقل۲۰۱۴. اما از سال داکردندینقش پ یکرد در حکومت مرکز

 ،ینویکرکوک، ن کرد و  یخودمختار یپرسهمه ی،  اقدام به برگزار۲۰۱۷در سال  ،یل مالاستقال نیو بر اثر ا

 یالعباد ردیح یدانست. حکومت مرکز یمناطق مورد مناقشه با دولت مرکز زیو واسط را ن الهید ن،یصالح الد

ام با اقد نیکرکوک گماشت که ا یریخود را به محاصره و بازپس گ ینظام یروهایرخداد، ن نیا یدر تالف

 کردها مواجه شد. یانتخابات مجلس توسط برخ میو تحر ،یکرد بخصوص بارزان یاعتراض گروهها

 در عراق یاسیس هایجناحو  احزاب -1-3-2

 شود،یم انتخاب انیعیش انیاز م زین ریاست و طبعا نخست وز تیعراق در اکثر عهیش تیجمع نکهیا لیدل به

 است. یعیدر عراق، ائتالفات ش یاسیس یاصل یهاانیجر
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –با عراق  ایران  یاقتصاد یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس

 یعیش احزاب -1-3-2-1

حزب  نیت. ادارد، حزب الدعوه اس یپررنگ تیکه از دوران صدام تا کنون فعال عهیش یاسیس انیجر نیتریاصل

از سال  یفرهنگ تیشد و پس از چند سال فعال سیمحمدباقر صدر تأس دیس دیتوسط شه ۱۹۵۷در سال 

ند، به بود رانیا رحزب که د نیا یاز اعضا ی، بخش۱۹۸۲صدام پرداخت. در سال  میبه مخالفت با رژ ۱۹۷۰

صدام  میعراق کردند. با سقوط رژ یاسالم یمجلس اعال سیاقدام به تأس میمحمدباقر حک دیس دیشه یرهبر

برادر  در نوهص یمقتد طیشرا نیمنفعالنه عمل کردند. در ا کایدر برابر حمله امر انیدو جر نی، ا۲۰۰۳در سال 

پس  یالمهدشیبه راه اندازد . ج یالمهد شیبه نام ج ینظام یانیکند و  جر یداردانیصدر توانست م دیشه

ذشته، از در دو دهه گ انیسه جر نیشد. ا یالصدر اریالت یاسیس انیبه جر لیاز حدود ده سال منحل و تبد

 اند.عراق بوده یعیش یاسیس یهاانیجر نیمؤثرتر

 
 صدر یمقتد م،یمحمد باقر حک دیس دیمحمد باقر صدر ، شه دیشه. 1شکل 

خالفت با م یبرا یحزب ۱۹۹۱عضو حزب بعث بود، در سال  یقرار دارد که در جوان یعالو ادیا گر،یدر طرف د

ل ارتش و حزب کرد. او که با سقوط صدام به عراق بازگشت، با انحال سیتأس یصدام با نام جنبش وفاق مل میرژ

ه حمله بخواهد شد. اعتراض او  شتریمخالفت کرد چرا که معتقد بود موجب هرج و مرج ب کایبعث توسط امر

و در  ینیان فراددر عرض ارتش، و شرکت در انتخابات با عنو یحشد الشعب لیبه فلوجه، انتقاد او از تشک کایآمر

 ست.  اهل سنت ساخته ا انیبه جر کیو نزد یچهره محبوب مل کیو کرد، از او  یسن یائتالف با گروهها

حزب،  نیا یضااز اع یجعفر میشده است. در ابتدا ابراه یگذشته دچار انشعابات فراوان یالدعوه در سالها حزب

آراء  تیکه اکثر به راه انداخت یستانیاهلل س تیرا به فرمان آ کپارچهیعراق  یمجلس اول، ائتالف مل لیدر تشک

زب الدعوه ح یپس از آنکه در کنگره عموم ماشد. ا یالمالک ینور یریرا از آن خود کرد و منجر به نخست وز

 سیا تأس، ائتالف دولت قانون ر۲۰۱۰انتخابات  یحزب شد، برا نیکل ا ریدب یالمالک ی، نور۲۰۰۷در سال 

 یجبور به همراهدولت، م لیتشک یآراء شد اما برا نیشتریموفق به کسب ب یعالو ادیسال، ائتالف ا نینمود. در ا

 شد. لیتشک زین یالمالک یدولت دوم نور بیترت نیشد و بد یفرو جع یبا ائتالف المالک
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 . ابراهیم جعفری، نوری المالکی و هادی العامری2شکل 

ق و عرا یمجلس اعال یکیجدا شدند:  یجعفر یاز ائتالف مل انیدو جر(، ۲۰۱۴در انتخابات مجلس سوم )

 دریبار، ح نیرا بدست گرفت. ا تیاکثر یائتالف احرار )صدر و همراهان(، و همچنان دولت قانون مالک یگرید

 ائتالف نصر لیاقدام به تشک تش،با اتمام دول زیعراق شد. اما او ن ریاز جانب حزب الدعوه نخست وز یالعباد

 د.شدن تیاقل انیبه جر لی( تبدیو قانون مالک یجعفر ی)مل یمیدو ائتالف قد ب،یترت نینموده و بد

آراء اضافه  به سبد زین یو حشد الشعب یصدر انیدو جر ،یسنت یهاانیجر نی، عالوه بر ا۲۰۱۸انتخابات  در

خواهان اصالحات  یهاانیمتشکل از جر. ائتالف سائرون که ندیبربا یرا از احزاب سنت تیشدند و توانستند اکثر

 یسنت مانانیپمهعراق( بود، مقام اول را بدست آورد. در مقام دوم، ائتالف فتح،  ستی)ائتالف صدر و حزب کمون

جلس، فتح م لیبدر، عصائب و کتائب بودند. البته پس از تشک یبودند که جدا شده و متشکل از اعضا یالمالک

 را از آن خود کردند. تیداده و اکثر لیالبناء را تشکائتالف  گریکدیو قانون با 

 
 یموس دیمج دیو حم یالعباد دریح ،یعالو ادیا. 3شکل 

را براه  در انتخابات شرکت نکرد بلکه جنبش حکما یبا عنوان مجلس اعل زین میعمار حک یمجلس حت نیا در

روه گ لیاو با تشک یاز همراهان سنت یبخش لیدل نیعنوان در مجلس شرکت کرد. به هم نیانداخت و با ا

احزاب، انتخاب  در دولت و ستردهو البته به علت فساد گ ،یآشفتگ نی. در اثر هموستندیمواطن، به ائتالف فتح پ

ه و پس از ر( بود)سکوال ینی، فراد۲۰۱۸مجلس دشوار شد. سائرون و حکما در انتخابات  نیا یبرا رینخست وز

 منتشر کردند. یاثاقنامهیم ،یمبارزه با فساد جناح یاستراتژ کیبه  دنیدر جهت رس یانتخابات، با عالو
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 احزاب حاکم بر عراق پس از سقوط صدام. 3جدول 

 رئیس جمهور نخست وزیر هاسائر ائتالف ائتالف اکثریت مجلس

 طالبانی مالکی دموکرات )بارزانی( /حزب اسالمی )الهاشمی( ملی )جعفری( ۲۰۰۵اول 

 طالبانی مالکی قانون)مالکی( / ملی)جعفری( / صالح العراقیه )عالوی( ۲۰۱۰دوم 

 فؤاد معصوم عبادی مجلس اعلی)حکیم( / احرار/ نجیفی/ عالوی/ صالح قانون )مالکی( ۲۰۱۴سوم 

چهارم 

۲۰۱۸ 

نصر)عبادی( / مالکی / بارزانی / فتح)عامری( /  سائرون )صدر(

 عالوی / حکیم

عبدالمهدی/ 

 کاظمی

 برهم صالح

 

 

 در حزب الدعوه دارند شهیکه ر یعیش یهاگروه. 4نمودار 

 

 یسن احزاب -1-3-2-2

 نیترردند. مهمائتالف ک یسامرائ ادیا استی، اهل سنت عراق با نام جبهه توافق در انتخابات به ر۲۰۰۵سال  در

 یهاشمبود. ال یدر دست طارق الهاشم ۲۰۰۹حزب تا سال  نیعراق است که ا یائتالف، حزب اسالم نیعضو ا

 یستیمات تروربه جرم اقدا ،یاز اندک ساما پ وستیپ یعالو هیجدا شده، به ائتالف العراق یسپس از حزب اسالم

است. « النبارجبهه نجات ا»که از جبهه توافق جدا شد،  گریم دمه انیشد. جر یقرار گرفت و فرار گردیمورد پ

 حضور ندارند. و کردها در آن استان انیعیاهل سنت است، چرا که ش یشهرها نیتراز مهم یکیاستان االنبار 
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 یفیو اسامه نج یطارق الهاشم ،یالسامرائ ادیا. 4شکل 

 یاصخمذهب  ای تیوجود داشت که متعلق به قوم یدهه اول حکومت پس از صدام، دو ائتالف اصل انیدر پا

نام گرفت. اسامه  هیطنسکوالر دارد و بعدها الو شیاست که گرا یعالو ادیا یبه رهبر هیآنها، العراق نینبودند. اول

و جدا شد و ااز  ۲۰۱۴حضور داشت، اما در سال  یعالو یبه رهبر هیدر ائتالف العراق ،یسن استمداریس یفینج

هرچند عمدتا  عراق است که یائتالف مل ،یائتالف فرامذهب نیبا نام المتحدون در  انتخابات شرکت کرد.  دوم

 شتریپررنگ، ب یو حزب یعیش شیا گراب یالمالک یگرا بود، اما در مقابل نورمذهب یعیمتشکل از احزاب ش

ده بود: ش لیمختلف تشک یبود، اما از جناحها ۲۰۰۵در  یجعفر یائتالف مل لهدنبا داشت و هرچند یجنبه مل

 و کرد. یسن ،یحیمس استمدارانیس گریو د صدر، نجات االنبار  انیسازمان بدر، جر ،یمجلس اعل

 

 سکوالر در مجلس دوم و سوم ای یعیش یبه احزاب مل شیاز جبهه توافق و گرا یاحزاب سن ییجدا. 5نمودار 

 کرد احزاب -1-3-2-3

رند و اتحاد که در شرق عراق قرار دا یسوران ی: کردهاشوندیم میبه سه گروه تقس یعراق به طور کل یکردها

 کیب دموکراتکه در غرب عراق هستند و حز ینانیباد یکردها کند،یم یندگیآنها را نما یجالل طالبان یهنیم

 عهیکه ش اندیلیف یکردها اند،ینتخاباتا یرسم تیاقل کیو دسته سوم که  کند،یم یندگیآنها را نما یبارزان

 جداگانه پارلمان را دارا هستند. یکرس کیبوده و 

متحد است اما  رانیبا ا یبطور سنت یاختالف بوده است. طائفه سوران ربازیاز د ینانیو باد یدو طائفه سوران نیب

اتحاد  استیبه ر ۱۹۹۱دارند. پس از آنکه منطقه کردستان در سال  یترشیقرابت ب هیبا ترک ینانیطائفه باد

دو طائفه باال گرفت  نیاختالفات ا جیبه تدر د،صدام کر میاز رژ یاعالم خودمختار ل،یارب یتختیو به پا یهنیم

و در  افتیادامه  ۱۹۹۸تا سال  هایریدرگ نیشد. ا یداخل نیو جنگ خون کیحزب دموکرات لیو منجر به تشک

اختالفات  نیا گریشد.  دور د میتقس یو غرب یکردستان عراق به دو منطقه شرق کا،یآمر یگریانجیبا م تینها
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 یخارج ینفت کرکوک به کشورها میکردستان با فروش مستق میشکل گرفت. پس از آنکه اقل ۲۰۱۷در سال 

 یروهاین یالعباد دریدولت ح جه،یکرد که در نت یخودمختار یهمه پرس یاقدام به برگزار افت،ی یاستقالل مال

. دکر یریرا به مناطق کردستان اعزام کرده و کنترل شهرها را به دست گرفت و از فروش نفت جلوگ ینظام

دوباره مورد سرزنش و بغض حزب  لیدل نیشد و به ا یحکومت مرکز میدوره، تسل نیدر ا یهنیاتحاد م

 کناره گرفت. یهنیم هیاتحاد یاسیاز مناصب س یبطور کل ۲۰۱۷سال  واقع شد. برهم صالح در کیدموکرات

 
 و برهم صالح یمسعود بارزان ،یجالل طالبان. 5شکل 

 اقتصاد عراق -2

و  )ترانزیت( حق عبور ،یو گردشگر اتیدارد که عبارتند از نفت، عتبات عال یاصل شرانیپ ۴عراق  اقتصاد

دالر بوده  اردیلیم ۴۲۸برابر  ۲۰۱۹در سال  دیقدرت خر یعراق بر اساس برابر یناخالص داخل دیتول .یکشاورز

 ۵.است الدالر در س ۱۱۰۰۰برابر با  دیقدرت خر یاست. درآمد سرانه در عراق بر اساس برابر

 

 اقتصاد عراق یهاشرانیپ. 6شکل 

 

                                                                                                                                                                      
۵ International Comparison Program, World Bank | World Development Indicators database, World Bank | Eurostat-OECD PPP 

Programme. 
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –با عراق  ایران  یاقتصاد یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس

 نفت -2-1

دولت عراق  یدرصد از درآمدها ۹۳کشور دارد.  نیسهم را از اقتصاد ا نیدر حال حاضر بخش نفت بزرگتر

 در ٪۵۰ تا ٪۳۰ نیب یناخالص داخل دیکشور از تول نیسهم نفت ا ریوابسته به نفت است و در ده سال اخ

در جهان  ینفت ریذخادارنده  نیکشف شده پنجم ریبشکه ذخا اردیلیم ۱۴۵کشور با  نای ۶.است بوده نوسان

صادرکننده بزرگ نفت در جهان  نیبشکه نفت در روز سوم ونیلیم ۳.۸با صادرات  نیهمچن هایهستند. عراق

 دالر بوده است. اردیلیم ۴۲،  ۲۰۲۰عراق در سال  ی. درآمد نفتشوندیمحسوب م

 20217کشف شده تا سال  ینفت ریذخا هیکشورها بر پا. 4جدول 

 درصد از کل ذخایر جهان شده )میلیارد بشکه(ذخایر اثبات کشور رتبه

 ۱۸ ۳۰۴ ونزوئال ۱

 ۱۶ ۲۵۹ عربستان ۲

 ۱۳ ۲۰۹ ایران ۳

 ۱۰ ۱۷۰ کانادا ۴

 ۹ 145 عراق 5

 ۶ ۱۰۲ کویت ۶

 ۶ ۹۸ امارات ۷

 ۵ ۸۰ روسیه ۸

 ۳ ۴۸ لیبی ۹

 ۳ ۴۷ آمریکا ۱۰

 ۱۰۰ ۱۶۶۲ جهان

 

 یکشاورز -2-2

، کشور نیپهناور در ا زیهموار و حاصلخ یهاوجود جلگه نیدجله و فرات و همچن یعبور رودها لیبه دل عراق

کیلومتر مربع زیر  ۹۳۰۰۰درصد از سرزمین عراق معادل  ۲۱ از ظرفیت باالیی در کشاورزی برخوردار است.

  ۸ت.ها و بقیه بال استفاده اسدرصد نیز مربوط به سکونتگاه ۳کشت محصوالت کشاورزی است و 

                                                                                                                                                                      
۶ World Bank staff estimates based on sources and methods described in the World Bank's The Changing Wealth of Nations 

۷ countryeconomy.com 
۸ worlddata.info 
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 های عراقرودخانه 2نقشه 

اند اما در سالهای دورتر از سواحل این دو رودخانه رسانده نقاط  ها با حفر کانال، آب دجله و فرات را بهعراقی

ی دچار اخیر به دلیل ساخت سد ایلیسو در مسیر دجله توسط ترکیه، نظام آبرسانی عراق در حوزه کشاورز

بزرگ  دکنندگانیاز تول یکینه چندان دور به  ندهیدر آ این کشور رودیانتظار ماختالل شده است. با این وجود 

 شود. لیدر منطقه تبد یصوالت کشاورزمح

 یو گردشگر ارتیز -2-3

امام معصوم )ع( و اماکن  ۶دارد. وجود قبور مظهر  ییباال یغنا یخیتار یو بناها ینیبه لحاظ اماکن د عراق

از امامزادگان سبب شده است که ساالنه  یالسالم، مسجد کوفه، مسجد سهله و تعداد یمانند واد یمقدس

ایران مهمترین مبدا ورود زوار به عراق است به  کشور سفر کنند. نیبه ا ارتیز یبرا انیعینفر از ش ونهایلیم

و تا قبل از شیوع  ۹۸در سال  ۹اند.بوده ایرانی ۲۰۱۹در سال  به عراق یاز زائران ورود درصد ۸۹ طوری که

برابر  ۲۰۱۹از ایران به عراق سفر کردند. درآمد عراق از محل زیارت و گردشگری در سال نفر  ونیلیم ۴ کرونا

در صورت  رودیزائران مشهدالرضا )ع( انتظار م ینفر ونیلیم ۳۵با توجه به آمار میلیارد دالر بوده است.  ۳.۶

سفر در سال  ونیلیم ۲۰بر بالغ  ،به عراق هاایرانی یارتیز یدو کشور، تعداد سفرها نیعبور و مرور ب لیتسه

 شود. 

                                                                                                                                                                      
 )WTTC(ردشگری شورای جهانی مسافرت و گ ۹
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که در - نیلنهرا نیب سرزمیناز آنجا که عراق به لحاظ صرفا تاریخی نیز جذابیت باالیی برای گردشگران دارد. 

اکنون ، همکشور عراق واقع شده است در -گوناگون بوده است یجوامع و تمدنها یریگمحل شکل خیطول تار

 تواند عاملی برای جذب گردشگران باشد.که میوجود دارد  این کشوردر  یاریبس یخیتار هیاماکن و ابن

 عبور حق -2-4

و  ترانهیمد یایرد( به رانی)و به طور خاص ا ایحلقه اتصال آس رایدارد؛ ز یفراوان تیاهم تیبه لحاظ ترانز عراق

ک کمربندی( ی-تواند یکی از مسیرهای اصلی طرح راه ابریشم جدید )یک جادهو می است قایقاره آفر نیهمچن

 باشد.

 

 مسیر احتمالی راه ابریشم جدید در عراق 3نقشه 

کیلومتر فاصله از مرز ترکیه، نزدیکترین بنادر خلیج فارس به اروپا محسوب  ۱۱۰۰بنادر فاو و ام القصر عراق با 

« حیاتی و ستون فقرات اقتصاد عراقشریان »شوند. توسعه بندر فاو که توسط وزارت راه این کشور به عنوان می

میلیارد دالر به  ۲.۶با قیمت  ۲۰۲۱های دولت عراق است. فاز اول این پروژه در سال مطرح شده، از اولویت

متر ساخته شود که قابلیت تخلیه و  ۱۹سکو به عمق  ۵ای دوو سپرده شد. بر این اساس قرار است شرکت کره

دهد. این رقم دو برابر ظرفیت بزرگترین بندر ایران، یعنی را به این بندر میمیلیون کانتینر در سال  ۳بارگیری 

 ۱۰سال اجرا شود. ۴شود کل طرح توسعه بندر فاو طی بندر شهید رجایی است. پیش بینی می

                                                                                                                                                                      
۱۰ ir-iqcc.com/?p=۱۲۹۸۵ 
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 طرح توسعه بندر فاو 7شکل 

 

 

 مسیر بندر فاو تا مرز ترکیه 4نقشه 

 

 تجارت خارجی -2-5

 ریز لیدل نیبوده است و به هم یداخل یهاینابسامان ایسال کذشته همواره شاهد جنگ  ۴۰در طول  عراق

ست که در عراق سبب شده ا دیقرار دارد. ضعف تول ینامناسب تیکشور در وضع نیا یتوسعه صنعت یساختها

 واردات مرتفع کند. قیخود را از طر یازهایکشور اغلب ن نیا

مربوط به  زیکشور ن نیسهم از  واردات خدمات ا نیشتریاست و ب یواردات عراق محصوالت مصرف عمده

 ۵۰بازار عراق  ۲۰۱۹. در سال کنندیسفر م گرید یگوناگون به کشورها لیاست که به دال یگردشگران عراق
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واردات خدمات مربوط به  ازدالر  اردیلیم ۱۱ت جذب کرده است که دالر خدما اردیلیم ۲۴دالر کاال و  اردیلیم

 ۱۱است. یبخش گردشگر

 12 201۹عراق در سال  یعمده محصوالت واردات. 5جدول 
 

 محصوالت وارداتی عراق دالر( میلیاردارزش )

 خوراکی اعم از گیاهی و حیوانیمواد  ۸.۷

 آالت الکتریکیماشین ۶.۹

 آالت مکانیکی ماشین ۵.۵

 انواع خودرو ۴.۳

 مشتقات نفتی ۳.۸

 آالتانواع آهن  ۲.۸

 فلزات گرانبها و جواهرآالت ۲.۷

 منسوجات و پوشاک ۲.۷

 محصوالت الستیکی و پالستیکی ۲.۲

 محصوالت دارویی و آرایشی ۱.۹

 لوازم خانگی ۱.۳

 هامواد شیمیایی و شوینده ۱.۲

 و تجهیزات نوری انواع دوربین ۰.۹

 مصالح ساختمانی ۰.۶

 کاغذ ۰.۵

 محصوالت آلومینیومی ۰.۴

 محصوالت چوبی ۰.۳

 اسباب بازی ۰.۳

 شیشه ۰.۲

 

 نیا ینفت ریندارند. عمده صادرات غ یمناسب تیو صادرات محصوالت ساخته شده وضع دیبه لحاظ تول هایعراق

در  یپس از نفت و مشتقات نفت ادیاست که با اختالف ز یکشور مربوط به جواهرآالت و محصوالت کشاورز

                                                                                                                                                                      
 WTCمرکز تجارت جهانی  ۱۱
 همان ۱۲
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ارقام مربوط به محصوالت  ریزکشور قرار دارند. در جدول  نیسوم و چهارم محصوالت صادر شده از ا گاهیجا

 داده شده است. شیعمده صادر شده از عراق نما

 13 ۹201عراق در سال  یعمده محصوالت صادرات. 6جدول 
 

 محصوالت صادراتی عراق  دالر(میلیارد ارزش )

 نفت خام ۸۳

 مشتقات نفتی ۴.۶

 آالتفلزات گرانبها و جواهر ۲.۶

 محصوالت کشاورزی ۰.۴

و نوع  ییایافجغر یکینزد ،یمشترک طوالن یمرزها ،یو فرهنگ ینیاشتراکات د لیگوناگون از قب لیبه دال رانیا

   ا دارد. کشور ر نیانتفاع از بازار ا ییتوانا ،یخارج گرانیباز ریاز سا شیعراق، ب ازیمورد ن یکاالها

 بزرگ بازار عراق گرانیباز -2-6

ر کدام از ه)صادرکنندگان( عراق هستند که سهم  یتجار یشرکا نیو هند بزرگتر رانیا ه،یترک ن،یچ امارات،

 .است درصد ۴ و درصد ۱۸ ،درصد ۱۸ ،درصد ۱۹ ،درصد ۲۷برابر با  بیبازار عراق به ترت

راق ع یبرتر تجار یسال گذشته عملکرد اغلب شرکا ۱۰ یکه ط دهدینشان م یمرکز تجارت جهان یآمارها

 هیاز ترک ریغبه  داستیپ ریبوده است. همانگونه که در جدول ز رانیکشور بهتر از ا نیصادرات به ا نهیدر زم

 اند.رساندهبه ثبت  رانیرا به نسبت ا یعملکرد بهتر رانیا یرقبا ریسا

 201۹14تا  200۹کشور از سال  نیعراق به ا یاصل یتجار یرشد صادرات شرکا. 7جدول 

 نام کشور
 200۹صادرات به عراق در سال 

 )میلیارد دالر(

 201۹صادرات به عراق در سال 

 )میلیارد دالر(
 سال گذشته 10رشد صادرات به عراق در 

 % ۴۵۶ ۱۳.۷ ۳ امارات

 % ۵۲۸ ۹.۵ ۱.۸ چین

 % ۱۷۶ ۹ ۵.۱ ترکیه

 % ۱۹۶ ۹ ۴.۶ ایران

 % ۴۰۰ ۲ ۰.۵ هند

                                                                                                                                                                      
 همان ۱۳

 همان ۱۴
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 عراق یاقتصاد یهابحران -2-7

از  یشارها ناشف نیروبرو شده است. ا یادیز یبا فشارها ر،یاخ یو اقتصاد یمال یهاعراق در اثر بحران کشور

ن بحرا نیاوپک و اوپک پالس( و همچن یاعضا نیاختالف ب ی)در پ ۲۰۲۰نفت از مارس سال  متیکاهش ق

. کندیم مدست و پنجه نر آناز  یحاد ناش یاثرات مخرب و رکود اقتصاد زبایکشورها ن ریکرونا است که سا

اد در عراق اقتص یوقوع آن ممکن نبود، اما ضعف ساختار ینیب شیبوده و پ یناگهان ،یشوک اقتصاد نیاگرچه ا

. پس تحقق شدیم ییهابحران نیخود منجر به چن یشده است، به خود دیتشد یتیجمع یکه به سبب فشارها

 ن بود. کرونا بحث بر سر زمان وقوع آن و نه احتمال وقوع آ یریگاز همه شیبود و پ یبحران حتم نیا

 کشور نیدولت ا دگاهیعراق از د یمشکالت اقتصاد یشناس بیآس -3

 یهاو با وعده اصالح ساختار یکه پس از اعتراضات مردم یالکاظم یمصطف استیعراق به ر یکنون دولت

 کی ،مشکالت موجود یشناسبیکار ضمن آس یکار آمد، در ابتدا یبر رو یو مبارزه با فساد دولت یاقتصاد

در ارائه  یدناکارآم اد،گسترش نقش دولت در اقتص یارائه کرد. الکاظم «دیمقاله سف»به نام  یبرنامه اصالح

نهان از نقش و آشکار و پ گاهیو گاه و ب داندیم یعلل مشکالت کنون نیرا مهمتر یفساد ادارو  یخدمات دولت

. داندیم یاز عوامل مشکالت کنون یکیو آن را  کندیانتقاد م نامدیها را مراکز قدرت مکه آن ییهامجموعه

 یدر پ یماشد که الکاظعبارت مراکز قدرت ب قیاز مصاد تواندیم یمقاومت و سازمان حشدالشعب یهاگروه

 انحالل آنها و ادغام آنها در دولت است.

و متنوع  اید پواقتصا کیبه  یابیدست یبرا طیتعادل در اقتصاد و فراهم نمودن شرا یبا هدف برقرار دیمقاله سف

ز اصالحات ا یمجموعه ا شنهادیامر با پ نیشده است. ا نیتدو دهدیمردم قرار م اریکه فرصت رشد را در اخت

د، مستلزم موجو دیشد یبا بحران مال لهمقاب یاصالحات برا نیا ی. اجراشودیجامع انجام م یهااستیو س

 است. عراق یاسینخبگان س ژهیبه وو مردم  یهمراه ،یاسیشجاعت س
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 )مقاله سفید(برنامه دولت الکاظمی برای اصالحات اقتصادی  یکل ینما. 6نمودار 

مقاله سفید
ارزیابی 

وضعیت فعلی

بررسی ریشه های مشکالت

نقش رانتی دولت

فشار ناشی از افزایش جمعیت

بحران کرونا و سقوط درآمد نفتی

ضعف موسسات مالی

اصالحات 
اقتصادی

دستیابی به ثبات 
پایدارمالی 

منطقی سازی هزینه ها

دولتافزایش درآمد 

اصالح سیستم های مدیریت مالی

دستیابی به 
اصالحات کالن 

اقتصادی 

بازسازی بخش های مالی

بخش بانکی

بخش بیمه

بازار سهام بورس

های محرک اقتصادبخش
بخش کشاورزی

های نفت و گازبخش

بخش خصوصی

از بخش خصوصیصندوق حمایت

ی شروع کسب و کارساده سازی رویه ها

ت معوقهپرداخت مطالبا

حمایت از پروژه های کوچک و متوسط
شرکتهای دولتی

بخش های عمومی

توسعه انسانی

بهبود 
زیرساخت های 

اساسی

نیروی برق

عائدات و بهینه سازی مصرف

شبکه های انتقال و توزیع

تولید

انرژی جایگزین
ارتباطاتمخابرات و 

حمل و نقل

صنعتیومناطق آزاد

خدمات اجتماعی

و کشاورزیتأمین آب آشامیدنی 

بازنویسی نظام حمایت اجتماعی

نظام بازنشستگی

اجرای طرح مدرسه سازی

توسعه حاکمیت و 
فضای قانونی

بازنگری و اصالح دستورالعمل های اجرای قراردادهای دولتی

اصالحات در حکومت و اداره عمومی
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 دولت عراق از اصالحات یاهداف کل -3-1

 ه می شود.است که به طور کلی در ادامه توضیح داد اهدافاز  یابه مجموعه یابیمقاله به دنبال دست نیا

 و ایجاد زیرساخت و اعمال حاکمیت  غییر نقش دولت از تصدیگری به مدیریتت -3-1-1

گری به مدیریت، ضمانت اجرای قانون و مقررات، ایجاد تصدیید به تدریج از نقش دولت در اقتصاد و جامعه، با

های آسیب های عمومی و اطمینان از تأمین آموزش، خدمات درمانی و حمایت اجتماعی برای گروهزیرساخت

 تغییر کند. پذیر

  یمالبرای مدیریت مورد نیاز  ایجاد زیرساختهای -3-1-2

اتالف در  طمینان از ارائه خدمات عمومی با حداقلبه منظور دستیابی به مدیریت موثر درآمدهای دولت و ا

با فعال  ود.شایجاد  برای اداره نظام مالی عمومی ، الزم است زیرساختهای مورد نیازمنابع کاهش یافته فعلی

 ت یافت.توان به این مهم دسمی« نظام عمومی مدیریت سرمایه گذاری»و « نظام عمومی مدیریت مالی»سازی 

  ایو پو ،یزنده، رقابت یاقتصاد جادیا یبرامناسب  یفضا جادیا -3-1-3

. تبدیل شود بتیاقتصاد زنده، پویا و رقا باید به یکبه حکومت وابسته است  از اساساقتصاد فرسوده کنونی که 

 شود.میمیسر توسعه اقتصاد را با مشکل مواجه ساخته است، موانع ساختاری که  رفعاین امر با 

  یبانکو  ینظام مال و بهسازی یازسازب -3-1-4

بهسازی شوند و نقشی اساسی در توسعه  های بانکیها و واماز طریق توسعه سپرده بایدساختار مالی و بانکی 

 الزم برای تحول از اصلی ترین موتورهای توسعه اقتصادی هستند و ابزارهای ،این دو ساختار اقتصاد ایفا کنند.

شود که مشکالت در حال حاضر عمده پرداختها به صورت نقدی انجام می .را به دولت خواهد دادنظام پرداخت 

 آورد.زیادی را بوجود می

 ی ورفزایش بهرها -3-1-5

به کمتر از نصف رسیده است. عوامل متعددی در  ۲۰۱۸وری در عراق از دهه هفتاد میالدی تا سال نرخ بهره

ش دولت در اقتصاد و همچنین نرخ غیر توان به گسترش نقاند که از جمله آنها میاینخصوص نقش داشته

های طوالنی رقابتی ارز اشاره کرد. کاهش ارزش پول شرکای تجاری عراق در برابر پول ملی این کشور طی سال

سیب آسبب شده است که به مرور، کشاورزی و صنایع اساسی آن مزیت نسبی خود را از دست داده و دچار 

 شوند. 
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  اصالحات یو بعد از اجرا نیجامعه در ح ریپذ بیآس یهامحافظت از گروه -3-1-6

با ارائه یک سیستم جامع ت الزم اس، فرآیند اصالحات اقتصادی طیهای آسیب پذیر محافظت از گروهبه منظور 

، هااین گروه و اطمینان از هدایت منابع ناچیز موجود به خدمات درمانی ،رفاه اجتماعی، خدمات جامع آموزشی

 آنان را یاری نمود. 

 ق عرا یمشکالت اقتصاد یهاهشیر -3-2

جاد کرده با اتکا به درآمدهای نفتی مشکالت زیادی برای این کشور ایسیاست گسترش نقش دولت در اقتصاد 

حال  است که بخش اعظم آن مربوط به سهم باالی حقوق کارمندان و بازنشستگان از کل بودجه است.  در

ست و بازار اه دولت موظف به استخدام جوانان جویای کار حاضر این تلقی در جامعه عراقی بوجود آمده است ک

است که  کار نیز بیشتر متمایل به استخدام در بخش دولتی است. این نوع رویکرد دولت و جامعه سبب شده

عرصه برای بخش خصوصی تنگ شود. ضعف بخش خصوصی نیز رکود صنایع و وابستگی شدید این کشور به 

 واردات را در پی داشته است.

 

 صادر کننده نفت یکشورها ریبا سا سهیدر مقا ینفت یعراق به درآمدها یوابستگ. 7نمودار 

کشورها در منطقه سایر ، وابستگی عراق به نفت بسیار بیشتر از شودمشاهده می (۷) نمودارهمانگونه که در 

MENA در این  مهمترین شاخص . است و آسیب پذیری شدیدی در برابر تغییرات نامطلوب قیمت نفت دارد

 ، تأثیر تغییر یک دالری قیمت نفت بر درآمد به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی استزمینه

 ( نمایش داده شده است.۸که در نمودار )
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 تولید ناخالص داخلی به ازای افزایش یک دالری قیمت نفت رشد 8نمودار 

 

 
 201۹15در سال  از کشورها یعراق و برخ داخلیناخالص  تولیداز  یدرصد بر حسب یاتیدرآمد مال  ۹نمودار 

بیشترین سهم از بودجه دولت عراق مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان است. این بخش از بودجه طی 

رشد سهم  دهد.را به خود اختصاص می ۲۰۲۰سال در درصد از کل بودجه  ۷۳برابر شده و  ۴سال گذشته  ۱۷

تا  ۲۰۰۴از سال تی که افزایش تعداد کل کارمندان بخش دول اول حقوق کارمندان از بودجه دو علت دارد.
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 که آنچنان ها،هزینه کمک جمله از فرد، هر حقوق افزایش متوسط دوم است. و  شدهبیش از سه برابر  ۲۰۲۰

 تخمین( درصد ۱۲۱) مقدار به ۲۰۲۰ و ۲۰۰۴ هایسال بین کارکنان دستمزد و حقوق افزایش واقعی ارزش

 .است شده زده

 

 16یبا درآمد نفت سهیحقوق کارمندان و بازنشستگان در مقا. 10نمودار 

کند و نه مشاغل فارغ التحصیالن را مستمرا برای کار در بخش دولتی آماده می نیز نظام آموزشیاز طرف دیگر 

این راهی است که اکثر مردم برای به دست آوردن موقعیت اجتماعی و امنیت مالی در پیش  و ۱۷تولیدی

 گیرند.می

 

 18کار یرویدرصد نسبت به کل ن - یکارمندان بخش دولت دتعدا. 11نمودار 

 

                                                                                                                                                                      
 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹اندیشکده اقتصاد مقاومتی. ) ۱۶
 های الزم برای اشتغال در بازار هستند.حتی افراد دارای تحصیالت عالی، فاقد مهارت ۱۷

 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹اندیشکده اقتصاد مقاومتی. ) ۱۸
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 1۹ینفت یکشورها ریبا سا سهیدر مقا یناخالص داخل دیبه نسبت تول یمجموع حقوق بخش دولت. 12نمودار 

 

 

 20و تورم یناخالص داخل دیدر مقابل تول یحقوق بخش دولت نیانگیم. 13نمودار 

 

 و مشکالت آن یصندوق بازنشستگ -3-3

های مستقیم از : نوع اول، هزینه، دو نوع داردهای دولت استبخشی اساسی از هزینهکه حقوق بازنشستگی 

اجرا شد که حقوق عادی  ۲۰۰۳های فوق العاده پس از سال به دلیل سیاست هااست. این هزینه بودجه عمومی

                                                                                                                                                                      
 همان ۱۹

 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹اندیشکده اقتصاد مقاومتی. ) ۲۰
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)هنگام تصویب قانون  ۲۰۰۶شامل بازنشستگان قبل از  وهای ثابت فوق العاده جایگزین کرد را با پرداخت

های می شود. اما نوع دوم، هزینه ۲۱های آنها، خانواده شهدا، زندانیان سیاسی و دیگرانبازنشستگی( و خانواده

صندوق بازنشستگی است که توسط هیئت مدیره صندوق اداره می شود و شامل کارمندان دولتی و نیروهای 

کسری  ۲۰۲۵های بانک جهانی نشان می دهد صندوق بازنشستگی در سال امنیتی است. آخرین پیش بینی

 . شود جبرانبودجه دولتی  که به ناچار باید با ۲۲بزرگی را متحمل خواهد شد

پایداری مالی اناصلی  علتمزایای اعطا شده،  یهزینهالزم درباره مطالعات  مجزا و عدم انجامجود سازمان عدم و

ین درآمد صندوق از مستمری بازنشستگی و سود سرمایه گذاری ا از سوی دیگرصندوق بازنشستگی است. 

 کاهشوق بازنشستگی به دلیل ر این، وضعیت مالی صندشود. عالوه بنمی دریافتبه طور کامل  نیز هاپرداختی

بسیار  -بودند هانهیهز نیتام یدو دهه بازوان دولت برا یطکه -های رافدین و الرشیدهای آن نزد بانکسپرده

 است. شده آنهانقدینگی در  این بانکها و کاهشتضعیف  موجباین صندوق  زیرا ؛پیچیده است

یش یافته و افزادائما حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان  ،همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود

های غیر تزیرساخ»در حالی که سرمایه گذاری در  دهدبه خود اختصاص میبیشتری از درآمد نفت را  سهم

 است. بوده در حال کاهش پیوسته« نفتی

                                                                                                                                                                      
از سه برابر افزایش یافته است. )صندوق  ( به بیش۲۰۱۶-۲۱۰ها برای دوره )های شهدا و زندانیان سیاسی )که هیچ پرداختی به صندوق ندارند(، و تعداد آنخانواده ۲۱

از سه برابر افزایش یافته است، به ویژه پس از جنگ ما به احتمال زیاد از آن زمان به میزان قابل توجهی بیش های وزارت دارایی( ا، بر اساس داده۲۵۲/۱۷المللی پول بین

 با تروریستهای داعش.

بعلت حقوق  ۲۰۱۹ر نوامبر د، پس از تغییر دولت ۲۰۲۲های به روز شده نشان می دهد که کسری بودجه احتماال  در اوایل سال . داده۲۰۲۰گزارش بانک جهانی، بهار  ۲۲

 بازنشستگی رخ خواهد داد.
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 23ینفت ریغ یگذار هیبا سرما سهیحقوق کارمندان و بازنشستگان در مقا. 14نمودار 

 یدولت یمشکالت مربوط به شرکتها -3-4

های دولتی نیز می شود، که علی رغم عملکرد ضعیف، عدم شفافیت گستردگی استخدامات دولتی شامل شرکت

های اقتصاد را تحت پوشش قرار می دهند. در کنترل تدارکات و عدم نظارت دقیق توسط دولت، همه بخش

سوددهی ندارند و اغلب برای پرداخت حقوق  ۲۴لتی به استثنای تعداد معدودی از آنهاهای دواین شرکت

های های دولتی و سایر یارانههای ارائه شده توسط بانکانتقال مستقیم بودجه، ضمانت وام بهکارمندان خود 

عالوه ها از بودجه، بهاین شرکت سهمدولت متکی هستند. بیشتر  توسطغیرمستقیم مانند یارانه سوخت و برق 

ها بیش ها می شود که تعداد آنآن نیروی انسانیهر آنچه از تولید خود کسب می کنند، صرف پرداخت حقوق 

که این ی کلیه امتیازاتاین مسئله را باید در کنار این واقعیت دید که هزار نفر تخمین زده می شود.  ۶۰۰از 

مانع بزرگی برای  وری پایین در اقتصاد دارند،که به رغم بهره اینقش فزاینده و ها از آن بهره مند هستندشرکت

 توسعه بخش خصوصی است. 

ها درصد از کل وام ۸۲های دولتی . بانکشرکتهای دولتی در بخش مالی نیز مانع توسعه بخش خصوصی هستند

به تقریبا   مسئلهاین  .نداهص دادختصاا این شرکتهاها در عراق را به سپردهمنابع حاصل از درصد از کل  ۸۶و 

بخش  . الزم به ذکر است کهانحصار مطلق بخش دولتی در وام، سپرده و سرمایه مالی تجارت است معنای

های خصوصی جازه توسعه بانکا -های دولتی استست بانکهای آن نیز در دها و وامدهکه بیشتر سپر-خصوصی 

 ندارد.هم را 

درصد از کل  ۱۴هزار میلیارد دینار که معادل  ۱۰.۸ک های خصوصی نتوانسته از ها نزد بانحجم سپرده

هاست فراتر رود. در نتیجه قدرت اعطای وام توسط این بانکها نیز کم است به طوری که مجموع وامی سپرده

                                                                                                                                                                      
 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹مقاومتی. ) اندیشکده اقتصاد ۲۳
 ۲۰۱۷بانک جهانی، گزارش رویکرد دولت در سال  ۲۴
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از کل وام  درصد ۱۸هزار میلیارد دینار و معادل  ۷.۳اند برابر با پرداخت کرده ۲۰۱۹ها طی سال که این بانک

های خصوصی نمی توانند سرمایه الزم بانک این حساببا  پرداخت شده توسط نظام بانکی عراق بوده است.

 تامین کنند.برای توسعه بخش خصوصی را 

بخش خصوصی  گذاری بر روی زیرساختها بر فعالیت بخش خصوصی نیز اثر منفی گذاشته است.کاهش سرمایه

عمدتا بصورت  ،های خاص مانند نفت و مخابرات فعالیت می کنندمینهبه استثنای چند شرکت که در ز

فعال در  ۲۵های بسیار کوچک و کوچک و متوسطدر شرکت تواناین واقعیت را می .غیررسمی فعال است

های منسوجات، مواد غذایی، های تجارت، خرده فروشی، ساخت و ساز و حمل و نقل و در زمینهزمینه

ها در زمینه کاالهای دارای بازار تقریبا  هیچ یک از آنمشاهده نمود.مواد شیمیایی مهمانداری، مهندسی و 

 مشارکت ندارند. ۲۶عمومی

 کوچک و متوسط یمشکالت مربوط به شرکتها -3-5

( به شدت در MSMEهای بسیار کوچک، کوچک و متوسط )که شرکت کند، این استاوضاع را بدتر میآنچه 

شهروند( در مقایسه  ۱۰۰۰های فوق به نسبت هر )یعنی تعداد شرکت هااین شرکتسرانه . حال کاهش هستند

از طرف  ر است.با میانگین سرانه در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای در حال توسعه، بسیار کم ت

کوچک و  یهاشرکتبرای ا ر کسب و کار فرصت ،هسالهای هرمناقصه های دولتی دردیگر، برنده شدن شرکت

های کوچک و متوسط عراقی به شدت . این تأثیر منفی در آمارها مشهود است و تعداد شرکتهدکایم متوسط

ها در های کوچک و بزرگ در عراق را با میانگین سرانه این شرکتدر حال کاهشند. نمودار زیر سرانه شرکت

 تر است.ها در عراق بسیار کمم این شرکتشود، تراککند. همانطور که مشاهده میکشورهای منطقه مقایسه می

                                                                                                                                                                      
ساخت و ساز فعالیت می کنند،  عراق فقط چند مجتمع بزرگ اقماری و چند صنعتی دارد که بیشتر در زمینه تجارت خرده فروشی، تجارت داخلی، ارتباطات از راه دور و ۲۵

های مرتبط با حکومت، فرصتها و فضای موجود را برای (، عالوه بر این، خرید قراردادهای سال توسط شرکت۲۰۱۴کاالها و خدمات قابل تجارت )بانک جهانی،  نه در

 های بسیار کوچک، کوچک و متوسط کاهش می دهد.شرکت

 رسند.ه در بازار داخلی و خارجی کشور به فروش میدر اقتصاد، تولیدات بخش صنعتی است ک« السلع المسوقة»مقصود از این واژه  ۲۶
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 27کشورها یکوچک و بزرگ در عراق و برخ یهاسرانه شرکت. 15نمودار 

های بزرگ در بخش خصوصی )به استثنای بخش مخابرات( نیز، به طور اساسی به ارائه خدمات اکثر شرکت 

به دولت پس از بحران اقتصادی  شرکتهای خصوصی انباشت بدهیدولت و قراردادهای دولتی وابسته هستند. 

ورشکستگی  سبب شد که دولت نیز خدمات و تسهیالت خود را با تاخیر پرداخت کند. این مسئله به  ۲۰۱۴

 ۲۸؛مشکل خود را رفع کنند اندنتوانسته کنونتا  آنها منجر شد به طوری کهگسترده 

 

 2۹یبخش خصوص نیکوچک و متوسط از مجموع شاغل یهاسهم شرکت. 16نمودار 

 

                                                                                                                                                                      
 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹اندیشکده اقتصاد مقاومتی. ) ۲۷
تهای دیگر بخش خصوصی که بخش خصوصی در نهایت به درآمد نفت مندرج در مخارج عمومی وابسته است و عالوه بر این، به خرده فروشی، تجارت، مهمانداری و تجار ۲۸

 آمد کارمندان بخش دولتی است که عمدتا از طریق نفت حاصل شده است.های آن، در نهایت همان درههای مصرف کنندهزینه

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت کدهیشاند ۲۹
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گری جامعه و نفوذ بازیگران حاکمیت قانون، افزایش نظامی اعمالضعف در  ،های دولتپیچیدگی در سیاست

به سمت فعالیت غیر رسمی  راهای بسیار کوچک، کوچک و متوسط شرکت، ۳۰غیردولتی در نهادهای عمومی

ها سازمان اکثر آن ها است کهمربوط به این شرکت درصد اشتغال بخش خصوصی ۹۰ش از بی سوق داده است.

هستند . قشر منبع تأمین معیشت اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه های کوچک و متوسط نیستند. شرکتیافته 

 درصد از جمعیت را تشکیل می دادند.  ۲۰قبل از این بحران تنها  پذیر تافقیر و آسیب

، جلوه بیشتری پیدا کرد. این امر به این دلیل دشوار منع آمد و شد بر اثر کرونادر شرایط  ها MSMEضعف 

است که اکثریت قریب به اتفاق مردم در حال حاضر با حقوق روزانه کار می کنند و منع عبور و مرور، منجر به 

را در معرض خطر گرسنگی قرار  هادرصد از آن ۳۱ها شده و در نتیجه بیش از از دست دادن منبع درآمدی آن

  ۳۱درصد بود. ۲۰داده است، درحالیکه این نسبت قبل از برقراری قانون منع رفت و آمد 

ها را مجبور به تا زمانی که همه گیری هنوز در اوج است، وضعیت آسیب پذیری اعضای کم درآمد جامعه آن

جدید بر آیند که خطر قرار گرفتن در معرض کند، یا باید از ابتدا در جستجوی کار های سخت میانتخاب

 دهد، یا به منظور حفظ سالمتی منبع درآمدشان را از دست بدهند.ویروس کرونا را افزایش می

 مشکل نرخ ارز -3-6

. شودمی موانع پیش روی توسعه بخش خصوصی که بیان گردید، به دلیل نرخ غیر رقابتی دینار عراق، مضاعف

گر کاهش از طرف دی با کاالهای وارداتی رقابت کنند.د نمحلی نتوان تمحصوال این مسئله سبب شده است که

 کند.ارزش پول شرکای تجاری اصلی عراق در برابر دالر نیز مشکل فوق را تقویت می

                                                                                                                                                                      
شوند، که های اضافی را متحمل میهای کوچک و متوسط، به دلیل نظامی شدن جامعه و دخالت اطراف قدرت در فرصتهای اقتصادی، هزینهاین بدان معناست که شرکت ۳۰

ه سمت مشاغلی کند. عالوه بر این، نظامی گری تأثیرات منفی دیگری نیز بر انواع مشاغل توسعه یافته دارد، زیرا اغلب بیها ایجاد ماین مساله یک دافعه برای این شرکت

ی کاالها کرد پایین سرمایه، مانند تجارت، مهمانداری و حمل و نقل، و نه مشاغلی که نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارند، مثلروند که بازدهی سریع مالی با هزینهمی

 المللی، دارای بازار بین

 منبع این مطلب، گزارش وزارت برنامه ریزی است. ۳۱
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 32یتجار یاز شرکا یعراق نسبت به ارز برخ نارید یقینرخ حق سهیمقا. 17نمودار 

 

 

 33(2018-2016 نیانگینسبت به مجموع صادرات کاال )م یرنفتیسهم صادرات غ سهیمقا. 18نمودار 

 وریمشکل بهره -3-7

گذاری  سرمایه ضعف ،، اولویت استخدام در بخش دولتیصادراتیقیمت غیر رقابتی ارز، کاهش سهم کاالهای 

عراق منجر شده که در در ادن بهره وری نیروی کار ها به از دست دتکنولوژی و زیرساختضعف  و در آموزش

 زیر قابل مشاهده است. نمودار

                                                                                                                                                                      
 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۳۲

 همان ۳۳
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 34کار در عراق یروین وری. بهره1۹نمودار 

 

 

 35کشورها گریاز د یعراق و برخ یاقتصاد یهااز شاخص یبرخ سهیمقا. 20نمودار 

گذاران خارجی وری است. زیرا سرمایهای مانع از رشد بهرهثباتی سیاسی نیز به گونهعالوه بر عوامل مذکور، بی

گذاری در صنایع و خدمات با ارزش افزوده ثبات سیاسی و عدم حاکمیت قانون، حاضر به سرمایهدر فضای بی

 شوند.م خطر مانند نفت متمرکز میهای کو صادرات محور نیستند و عمدتا در بخش

 ارانهی عینظام توز یناکارامد -3-8

و کمکهای معیشتی در کنار ضعف نظام توزیع مشکالت آب  ،به ویژه در بخشهای برقی دولت هاییارانه افزایش

ندان دهد و شهرو؛ زیرا دولت این خدمات را به صورت رایگان یا تقریبا  رایگان ارائه میزیادی را پدید آورده است

                                                                                                                                                                      
 همان ۳۴

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۳۵
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ها در شوند، کیفیت آناز آنجا که این خدمات غیر رقابتی محسوب می دانند.می این خدمات را حق خودنیز 

 .بهترین حالت باز هم ضعیف است

 

 36هیهمسا یدر عراق و کشورها ارانهی عیتوز تیفیک سهیمقا. 21نمودار 

 

یم تجارت برای کاهش تأثیرات فراوان تحر ۱۹۹۱که در سال -، معیشتیکمکهای به همین ترتیب، نظام توزیع 

ه طراحی شد تعداد اعضای خانواده و فارغ از درآمد آنهابر اساس  -بین الملل پس از حوادث کویت ایجاد شد

آمد نظام ناکارجه در نتی هزار میلیارد دینار هزینه اضافی بر دولت تحمیل کرده است. ۲.۴ است که این نوع توزیع

و در عین  یابد که با انتظارات سازگار نیستخدمات ارائه شده به مصرف کننده کاهش می کیفیت ارانه،ی عیتوز

 کند. های بیشتری برای فساد و درآمد نامشروع در طول زنجیره تأمین و توزیع فراهم میحال فرصت

سبب شده است  و توزیع آب و برق  یهاهای تولیدی و شبکهمالکیتِ نزدیک به انحصاریِ حکومت بر ایستگاه

ر ده و علی رغم دریافت سهم از بودجه از کیفیت پایینی برخوردار باشند. این مسئله در کناکه این صنایع زیان

 تقاضای روز افزون برای دریافت خدمات دولتی، موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده است.

 برق عیو توز دیمشکالت تول -3-۹

شود، چرا این وضعیت در بخش برق آشکارتر است، جایی که ناتوانی در ارائه خدمات از مرحله تولید آغاز می

، ۲۰۱۸و ظرفیت واقعی تولید برق وجود دارد. به عنوان مثال، در سال « ظرفیت اسمی»که فاصله زیادی بین 

گیگاوات بود. اگرچه  ۱۳سال گیگاوات بود، در حالی که ظرفیت واقعی در همان  ۳۰.۳ظرفیت اسمی برق 

های وزارت برق بهبودهایی را نشان می دهد. منتشر نشده است، اما داده ۲۰۱۹های کاملی برای سال داده

افزایش یافته است. یکی از دالیل اصلی این شکاف کمبود  ۱۴.۰گیگاوات به  ۱۳.۰چنانکه ظرفیت واقعی از 

ه جایگزینی آن با سوختهای کم بازده مانند روغن سیاه یا خام منابع سوخت )در این مورد گاز( است که منجر ب

ها می رساند. عالوه بر این، دالیل درصد ظرفیت آن ۶۰ها را به کمتر از می شود و در نتیجه کارکرد نیروگاه

                                                                                                                                                                      
 همان ۳۶
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تعمیر و نگهداری ضعیف و تأمین ناکافی سرمایش مورد نیاز تجهیزات در دماهای باالی هوای  ماننددیگری 

های وزارت برق در سال درصد ظرفیت اسمی ایستگاه ۲۱نیز مزید بر علت هستند. آنچنان که در حدود عراق 

 خارج از سرویس بود. ۲۰۱۸

 که به طوی که. نیست نهایی کننده مصرف به آن رسیدن معنای به برق تولید همچنین باید توجه داشت که

تراوات ساعت آن به مصرف  ۴۳.۷، اما فقط  بود ۳۷وات ساعتترا ۱۰۵.۴ حدود ۲۰۱۸ سال در تولیدی برق کل

در مرحله توزیع اتفاق می  اتدرصد آن است. بیشتر این تالف ۵۸.۵به معنای اتالف این  .کنندگان نهایی رسید

های جنگی خسارت ضعف زیرساخت توزیع، عالوه بر  .می رسدکل برق تولید شده آن به دو سوم  مقدارافتد که 

که  دهدسوم باقیمانده هم تلفات غیر فنی رخ میبطوریکه در همان یک تاثیرگذار استو نگهداری ضعیف نیز 

سرقت برق در عراق )آنچه بدون صدور قبض مصرف مثال . استاز شبکه اصلی  برداشتاضافه از  عمدتا ناشی

عراق  های برق طبیعی است، اما دربعضی از این مشکالت در شبکهاست.  تراوات ساعت ۱۷.۲شود( حدود می

 .افتدبا نرخ بسیار باالیی اتفاق می

 

 38ییشده به کاربر نها لیبرق در مقابل نسبت تحو دیتول. 22نمودار 

. کننداستفاده میرق تولید بکوچک ژنراتورهای   ازها ، خانوادهمورد نیاز از سوی دولت برق تامینبه دلیل عدم 

میلیارد دالر  ۴های عراقی نوادهاخ ۲۰۱۸دهد که در سال ( نشان میIEAالمللی انرژی )بینبرآوردهای آژانس 

های اند. این مبلغ تقریبا  معادل هزینهبرای دریافت برق از تولید کنندگان انرژی خصوصی هزینه کرده

ی از برق است و بسیار ها از دولت، تأمین رایگانما همچنان انتظار خانوادها -گذاری وزارت برق است سرمایه

 کنند.ها قبض برق دولت را پرداخت نمیآن

                                                                                                                                                                      
۳۷TW.h  

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۳۸
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 3۹کننده و برق مصرف شدهو صورتحساب مصرف یدیبرق تول سهیمقا. 23نمودار 

 

 های توانمند متوسط به باال در عراق است. مطابق اینشکل باال را در نظر بگیرید. این آمار مربوط به خانواده

درصد  ۱۰کند، اما کمتر از درصد میزان مصرفی را تامین می ۸۰نمودار به ازای هر خانواده، برق دولتی حدود 

اما همین آمار هم قابل اعتنا   40.های رسیده به درب منازل متعلق به دولت است )ستون راست(صورتحساب

رق محلی، بسیار بیشتر از ، هزینه پرداخت شده توسط خانوار به بسمت راستبق ستون اطمنیست چون 

 های رسمی در این آمار است.صورتحساب

ت و فاصله بین رشد مصرف برق افزایش یافته و با سرعتی بسیار باالتر از توانایی دولت همچنان پیش خواهد رف

بودجه ار مالی در بافزایش  به، دولتیعرضه و تقاضا را افزایش خواهد داد. انتظارات جامعه از تأمین برق رایگان 

گذارد و هزینه اقتصادی است که بر توانایی آن در تأمین سایر خدمات عمومی تأثیر منفی می منجر شدهدولت 

کشور به دلیل  زیادی را نیز در پی دارد که ناشی از هزینه باالی تأمین برق جایگزین و ضربه به بخش تولیدی

یطی  می زیست مح آلودگیهای کوچک برق باعث قطع مداوم برق است. عالوه بر این، استفاده جامعه از مولد

 ارد.دشود که بر سالمت جامعه تأثیر منفی 

های برق مبتنی بر اصول اقتصادی نیست، و عدم جمع آوری مبالغ قبوض ، صرف نظر از اتالف ساختار تعرفه

 یرق  دولتاز ببودجه عمومی و سوء استفاده از آن، منجر به ترغیب مردم به استفاده نامحدود و غیربهینه 

 با پیگیریدارد. ی دولت هزار میلیارد دینار هزینه برا ۱۰یارانه برق ساالنه حدود  طبق برآوردهای اخیر،. شودمی

های کشاورزی های آب، استحصال نفت، یارانهالگوهای مشابه، همین مشکالت پیش روی بخش برق، در بخش

 .وجود داردو کل سیستم یارانه 

                                                                                                                                                                      
 همان ۳۹
 المللیمنبع: آژانش انرژی بین ۴۰
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 201841سال  یناخالص داخل دیاز تول درصدی بصورت بخش برق یمال . صورت8جدول 

 0.4 پرداخت صورتحساب

 ۲.۶ هاهزینه

 -۲.۳ کسری

 ۲.۳ مجموع تأمین مالی

 ۱.۲ پرداختی از وزارت دارایی

 ۰.۳ کنندگانتأمین پروژه یا اعتبار تأمین

 ۰.۸ بدهی به وزارت نفت

 -۰.۱ قبلی به ایرانهای پرداخت بدهی

 ۰.۳ های جدید انجام نشده به ایرانانباشت پرداختی

 -۰.۲ موجودی پایان سال )مانده حساب(

 

 

 42یداخل دیاز تول یبه صورت درصد 2018برق در سال  دیتول نهیهز. ۹جدول 

 هانیجقیمت گذاری بر اساس قیمت گذاری توسط وزارت برققیمت متولی تامین 

 ۰.۱ ۰.۱ نتقال بودجها-وزارت دارایی برق وارداتی از ایران

 ۰.۳ ۰.۳ نتقال بودجها-وزارت دارایی برق از تولیدکننده مستقل خریداری

 ۰.۶ ۰.۶ نتقال بودجها-وزارت دارایی گاز وارداتی از ایران

 ۰.۴ ۰.۲ بدهی –وزارت نفت  گاز خشک از شرکت گاز بصره

 ۰.۲ ۰.۲ بدهی –وزارت نفت  مایعواردات گاز 

 ۰.۶ ۰.۳ بدهی –وزارت نفت  سوخت گاز

 ۱.۶ ۰.۱ بدهی –وزارت نفت  گاز خام

 ۳.۸ ۱.۸ مجموع دو وزارت

 

 تیجمع شیاز افزا یناش یفشارها -3-10

میلیون نفر رسیده  ۴۱ بیش ازمیلیون نفر به  ۲۶.۳از  درصد رشد ۵۳با  ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۴از سال جمعیت عراق 

درصد  ۶۶این رشد به منزله فشار بر منابع دولت به دلیل افزایش نیازهای جمعیت جوان است. چرا که  .است

 ۲۰۰۴در سال  ۴.۶از نرخ باروری  کاهش. علیرغم سال سن دارند ۳۰کمتر از  ۲۰۲۰از کل جمعیت در سال 

سبب نرخ باروری فعلی   تداوم درصد افزایش یافته است. ۴۲سال  ۳۰تعداد افراد زیر  ،۲۰۲۰در سال  ۳.۵به 

ای برسد به گونهمیلیون نفر  ۵۰.۲به  افزایش یابد ودرصد  ۲۵به مقدار  ۲۰۳۰سال  تا عراق که جمعیت شودمی

                                                                                                                                                                      
 همان ۴۱

 همان ۴۲
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 یهاسال نیب دیفرد جد ونیلیم ۵از نظر تعداد، حدود  سال داشته باشند. ۳۰درصد از آنان کمتر از  ۶۲که 

 .شوندیوارد بازار کار م ۲۰۳۰تا  ۲۰۲۰

 

 203043و  2020 یهاعراق در سال یتیهرم جمع. 24نمودار 

 

 

 

 44کار یروین انهیسال شیافزا. 25نمودار 

در بخش دولتی ممکن نیست، بویژه آنکه این بخش در حال حاضر نیز متورم است  تعداد نیروی کارجذب این 

درصد کل مشاغل را تشکیل می دهد. همچنین،  ۴۰را شامل شده و تقریبا   ۴۵درصد نیروی کار ۲۹و حدود 

قادر ها غیر سازمان یافته است(، درصد از مشاغل را تشکیل می دهد )بیشتر آن ۶۰بخش خصوصی متزلزل، که 

                                                                                                                                                                      
 همان ۴۳

 همان ۴۴
 .رسد یم( ٪۴۳به )ط فق و است پایین بسیار کار نیروی مشارکت نرخ که دلیل این به کند،می جذب را انسانی نیروی( ٪۱۳بخش دولتی فقط ) ۴۵
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بالتبع از جذب نیروی کاری که در آینده وارد بازار خواهد شد نیز عاجز  ه جذب نیروی کار فعلی نیست وب

 در جامعه منجر شده است.به افزایش فقر  معضل بیکاری با شیوع بیماری کرونا شدت یافته و ۴۶.خواهد بود

 .ن نیز وجود دارداحتمال رشد آدرصد جامعه رسیده است و  ۴۰فقری که در حال حاضر به بیش از 

خدمات عمومی و وصول  صهای ضعیف، نقنتیجه طبیعی ترکیبی از زیرساخت ۲۰۱۵جنبش اعتراضی سال 

سال  ۳۰سیاست افزایش حقوق و کارمندان بخش دولتی به سقف ممکن خود بود، امری که بر گروه سنی زیر 

بدنه  یاین طبقه سن .ی گذاشتدرصد از جمعیت آن زمان را تشکیل می داد( تأثیر منفی شدید ۶۷.۸)که 

تکرار شد. همچنین،  ۲۰۱۸همین اتفاق در تظاهرات  ۴۷دادند.تشکیل میرا  ۲۰۱۵جنبش اعتراضی سال اصلی 

دهد که اکثر شرکت کنندگان در آنها، مانند پیشینیان نشان می ۲۰۱۹های اولیه در مورد تظاهرات اکتبر گزارش

های تظاهرکنندگان از موضوعات مربوط به هرچند خواسته  48اند.سال بوده ۳۰خود، از گروه سنی کمتر از 

 تر شده، و به اعتراض به اوضاع کالن سیاسی تبدیل شده است.مشاغل و خدمات گسترده

 

 201۹4۹مشارکت در تظاهرات سال  زهیانگ. 26نمودار 

از  فراترهای اجتماعی در سطحی ناآرامیساز  تواند  زمینهبه همراه مشکالت ناشی از کرونا می بحران فعلی

کند، نرخ رشد آهسته سرانه تولید ناخالص آنچه این فشارها را بیشتر می رخ داد، باشد. ۲۰۱۹آنچه در سال 

که نتیجه مستقیم رشدی  .( است۲۰۱۳-۲۰۱۰( پس از رشد سریع دوره )۲۰۱۸-۲۰۱۳داخلی برای دوره )

  50بود. دورهافزایش زیاد قیمت نفت در آن 

                                                                                                                                                                      
 رسد که در دوره اخیر افزایش یافته است.% می ۲۷.۵ساله به  ۲۴تا  ۱۵است، و بیکاری جوانان  ۲۰۱۸% برای سال  ۱۳.۸رقم رسمی بیکاری، حدود  ۴۶

 (۲۰۱۸روزنامه شرق االوسط گزارش فالح الجبار ) ۴۷

 ۲۰۲۰منبع: بانک جهانی، یادداشت اقتصادی عراق، سپتامبر  ۴۸

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۴۹
 المللی پولمنبع: گزارش صندوق بین ۵۰
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 201851 یال 2013و  2013 یال 2008 یهاسال یط یناخالص داخل دیسرانه تول سهیمقا. 27نمودار 

های عمومی شده است ها و داراییسازمان تروریستی داعش و جنگ با آن، موجب خسارت بزرگی به زیرساخت

. استگذاری نیاز رمایهمیلیارد دالر س ۸۸برای ترمیم آن به  شود ومیمیلیارد دالر تخمین زده  ۴۶که در حدود 

هایی مبنی بر ی کشورها وعدهبرخ در کویت برگزار شد ۲۰۱۸در کنفرانس بازسازی عراق که در فوریه 

 اند.شد اما تاکنون به آن عمل نکردهمیلیارد دالر می ۳۰گذاری برای بازسازی عراق دادند که سرجمع سرمایه

باعث افزایش  کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی ،نشان داده شده است ۲۶نمودار عالوه بر این همانطور که در 

 نجر به رونقمپایان جنگ با داعش  رفتاست. بر خالف آنچه انتظار می شده احساس نارضایتی در بین مردم 

 ای افزایش داشته است.های اجتماعی به طرز قابل مالحظهدر عوض ناآرامی و نشده اقتصادی

 

 52ینفت ریو غ ینفت یناخالص داخل دیتول نیتفاوت ب 28نمودار 

 

                                                                                                                                                                      
 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۵۱

 همان ۵۲
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دهد، حاکی از آن است عراق را نشان می ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتیتولید که باال  نمودار

را  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۳دهد. در خالل سالهای که نفت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می

   53دهد که اثر درگیری با داعش در آن مشهود است.نشان می

 بودجه یو کسر ینفت یسقوط درآمدها -3-11

ن وجود پس از شیوع بیماری کرونا و فرورفتن اقتصاد جهانی در رکود، قیمت نفت نیز کاهش یافت. با ای

اطالعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که در سال  های برخی مراکز اطالعات انرژی مانند آژانسبینیپیش

 شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود. ۲۰۲۱

 سال چهارم ماهه سه در برنت خام نفت قیمتمتوسط  ،(EIAعات انرژی )آژانس اطال هایبر اساس ارزیابی

  54.رسید خواهد بشکه هر در دالر ۴۹ به ۲۰۲۱ سال در و بشکه هر در دالر ۴۴ به ۲۰۲۰

 

 55در جهان عیو مصرف سوخت ما دیتول یهمگام. 2۹نمودار 

 

 ۳۵حدود  ۲۰۲۰گزارش دولت عراق مبتنی بر این سناریو است که میانگین قیمت فروش نفت عراق در سال 

دالر در هر بشکه باشد. بر این اساس درآمد نفت  ۵۵تا  ۴۵در حدود  ۲۰۲۱دالر در هر بشکه و در سال  ۴۵تا 
                                                                                                                                                                      

 ۲۰۲۰ناظر اقتصادی بانک جهانی، بهار  ۵۳

 ۰۲۰۲سپتامبر  -چشم انداز کوتاه مدت انرژی (، EIAآژانس اطالعات انرژی ) ۵۴

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۵۵
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نخواهد بود و این امر با  قادر به پرداخت کامل حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰های سال در

( ۲۰۱۶-۲۰۱۴های )صرف نظر از هرگونه هزینه جاری دیگری است. این وضعیت کامال  متفاوت از بحران سال

بوده است؛ به  یدرصد ۶۰شاهد رشد ،  ۲۰۲۰ تا ۲۰۱۴های سال درهای مربوط به حقوق است، چرا که هزینه

رسد. کما اینکه هزار میلیارد دینار می ۶۴.۲مبلغی نزدیک به  هزار میلیارد دینار به ۴۰.۲طوریکه این مبلغ از 

پرداخت حقوق به  ۵۶به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹های جاری نیز در سال هزینه

شود. در حالیکه را شامل می ۲۰۲۰درصد درآمد مورد انتظار نفت در سال  ۱۲۲کارمندان و بازنشستگان حدود 

شد. ها حقوق صرف پرداختدرصد از درآمد نفت  ۸۸بود که  ۲۰۱۶های قبلی در سال بحران بدترین میزان در

 همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

 

 57از درآمد نفت یحقوق کارمندان و بازنشستگان به عنوان درصد. 30نمودار 

یا افزایش و  کمتر شودظار آن از میزان مورد انت ۲۰۲۱سال ر دشود که تقاضای نفت اوضاع زمانی بدتر می

ور مشخص، ای باشد که منجر به کاهش قیمت شود. این اتفاق پیامدهای وحشتناکی دارد که بطبه گونه ،عرضه

 مانگونه که در زیر مشاهده می شود:ترین آن است، همهم ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰های کسری بودجه در سال

                                                                                                                                                                      
 را بودجه کل از( ٪۷۷های جاری به صورت ساالنه، صرف نظر از درآمد، بیش از )، هزینه۲۰۱۹نوشت: در سال  ۲۰۲۰بانک جهانی در گزارش اقتصادی خود از بهار سال  ۵۶

 با مقایسه در درصد، ۱۳) از بیش کارمندان حقوق صورتحساب ،۲۰۱۹ سال در. بود دولتی بخش در اضافی اشتغال و هاحواله افزایش دلیل به بیشتر که داد می تشکیل

به صورت ساالنه(  درصد ۱۸با ) -و سهمیه است نشستگان که حقوق باز -ها رداختیپ و( قبل سال با مقایسه در درصد، ۱۲۷) خدمات و کاالها صورتحساب و( قبل سال

های وزارت دارایی پس از تصمیم دولت عراق برای گسترش اشتغال عمومی، های جاری پیش بینی شده، بانک جهانی می افزاید: دادهافزایش یافته است. در مورد هزینه

شان می های جاری را نزینههدرصد نسبت به سال گذشته( در  ۲۶.۴افزایش قابل توجهی )، ۲۰۱۷کاهش سن بازنشستگی و ارائه بسیاری از مزایا پس از تظاهرات اکتبر 

 دهد.

 «یضاءورقة الب»گزارش دولت عراق تحت عنوان (. ۱۳۹۹. )یاقتصاد مقاومت یشکدهاند ۵۷
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 202158و  2020های بینی آن برای سالی و پیشنقد یبودجه بر اساس حسابدار یاجرا .10جدول 

 

المللی پول یا برآورد صندوق بین و های بودجهبر اساس برآورد بازار، الیحه کند که این محاسباتتفاوتی نمی

 دهد.لی را نشان میتامین ما و ضرورتهای آینده باشد، در هر صورت این جدول، کسری شدید در بودجه سال

رکیبی از بدهی انباشته، تبا تکیه بر  ،(2016 - 2014)های کسری بودجه به ویژه در بحران مالی سال

 .بدهی خارجی و بدهی داخلی تأمین مالی شد

های پرداخت نشده قبلی، منجر به افزایش هزینه در های اضافه شده به بدهیدر مقابل، جمع شدن بدهی

های دولت را افزایش بدهی ها می شود، که در نهایتهای آتی در آنهای آینده، و همچنین افزایش کسریبودجه

 شکاه یش ورشکستگی وبه بخش خصوصی نیز منجر به افزا هااز سوی دیگرافزایش بدهی. خواهد داد

ها تأثیر منفی می گذارد های پرداخت نشده بر توانایی وام دهی بانکهای شغلی می شود، زیرا افزایش وامفرصت

 .بخش خصوصی را افزایش خواهد دادو این مسأله، به نوبه خود، فشارها بر 

حساب چندانی بر روی کمکهای  تواندلیل مشکالت ناشی از کرونا نمی مخارج دولتها به با توجه به افزایش

 المللی باز کرد. ضمن آنکه بعید است موسسات مالی بین المللی بدون اجرای اصالحات عمده در ساختاربین

ه استانداردهای اقتصادی عراق، حاضر به کمک شوند. هم اکنون انتظار آنان بیش از مسائلی است که در توافقنام

ارند. این دموسسات محلی نیز توانایی اندکی در جبران کسری بودجه  مورد توافق قرار گرفت. ۲۰۱۶اعتباری 

 توان در جداول زیر مشاهده نمود.مطلب را می

                                                                                                                                                                      
 همان ۵۸
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 5۹یداخل یبده انهیحجم سال. 11جدول 

 

 60یداخل انهیسال یبده اتیجزئ. 12جدول 

 

انک بذخایر . استتأمین مالی نقدی غیرمستقیم توسط بانک مرکزی تنها منبع باقیمانده  با این حساب

 79.9 با پیش فرضهزار میلیارد دینار برآورد می شود که  71.3حدود  2020مرکزی عراق در آگوست 

ماه پیش رو  ۱۲این رقم قادر به تامین مالی ، محاسبه شده است 2019هزار میلیارد دینار در پایان دسامبر 

به تواند دمات میخاست اما باید توجه داشت که استفاده از ذخایر برای تامین مالی امور جاری و واردات کاال و 

 .شودمنجریک بحران واقعی در ارزش دینار 

                                                                                                                                                                      
 همان ۵۹

 همان ۶۰
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 61یخارج یارزها ریو ذخا یدولت یبده. 31نمودار 

 

 و تبعات آن ناریهش ارزش دکا -3-12

خت حقوق کارمندان و دولت در پردا مندسازیتوان های مثبتش مانندعلی رغم جنبه کاهش ارزش دینار 

فشارها  مسئله این . خواهد داداهش کرا سطح زندگی اکثر مردم های زندگی را افزایش و هزینهبازنشستگان ، 

همچنین  و کندکرونا آسیب جدی دیده است تشدید می ناشی از هایکه به دلیل شوک را بر اقتصاد غیررسمی

منجر گذاری و محدودیت هزینه برای کاالها و خدمات و غیره های سرمایهبه کاهش هزینه کرد دولت در زمینه

 را افزایش پذیری اقتصاد عراق در برابر شرکای تجاری خودخواهد شد. اما به هر حال کاهش نرخ ارز رقابت

 .اددخواهد 

 یمال تیریضعف در مد -3-13

. رنج می برند مورد نیاز و فقدان زیرساختهای ساختاری مؤسسات مالی در عراق، به ویژه وزارت دارایی، از ضعف

تر نیز شده ها بر اساس روابط، وخیمبا سیاسی شدن خدمات دولتی و تقسیم مسئولیت وضعیت این موسسات

یت ایفای به مدیریت بودجه در زمان بحران نیستند و صالح در حال حاضر قادر یعراقمالی  نهادهای. است

 .نقش رهبری در توسعه اقتصاد را ندارند

، («PFMمدیریت عمومی مالی )»های منسجم برای مدیریت درآمد، به ویژه سیستم ها و سیستمفقدان سیاست

تی نظارت بر حمانی، اجرا و ریزی، حسابرسی، تصویب پارلدر کنار روند کاغذی محاسبه بودجه )از جمله برنامه

 کند.اجرا(، کنترل عملکرد مالی به ویژه عملیات مدیریت وجه نقد را برای دولت غیرممکن می

سیستم مدیریت اطالعات اقتصادی یکپارچه »یعنی  اساسی مدیریت عمومی مالی ابزارفاقد دو  همچنین عراق

(IFMIS») و «( حساب یکپارچه خزانه داریTSA») سیستم مدیریت اطالعات اقتصادی یکپارچه » .است

(IFMIS ») و اجزای اساسی اجرای بودجه  کندبه صورت الکترونیکی متصل میرا تمام واحدهای هزینه دولت

                                                                                                                                                                      
 همان ۶۱
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های دولت را در یک کلیه حساب نیز («TSAحساب یکپارچه خزانه داری )»آورد؛ در می خودکاررا به صورت 

های ها و اطالعات مربوط به منابع مالی و موجودیدولت بر داده با این حسابکند. ع مییجمتحساب خزانه داری 

 ندارد. اشرافنقدی خود 

 عراق یبازساز -4

ین کشور ازیرساختهای ظهور دولت خودخوانده اسالمی عراق و شامات )داعش( در عراق، خسارات فراوانی به 

ر حفظ دشهر توسط داعش به علت ناتوانی وارد آورد. استفاده از استراتژی جنگ چریکی و حمالت شهر به 

 ها گردید.درازمدت یک منطقه، باعث گسترش حجم نقاط تحت تصرف داعش و افزایش ویرانی

الدین، االنبار، کرکوک، دیاله و بابل تحت تاثیر های بغداد، نینوا، صالحها جنگ داخلی در عراق، استانطی سال

ه، البعاج، بیجی، بخدیدا، این هفت استان نیز، شهرهای جلوال، السعدی اند. درمستقیم نبرد با داعش قرار گرفته

تبه بیشترین آسیب را کیف و قرهعفر، تلفلوجه، هترا، هیت، موصل، مقدادیه، الرمادی، سینجار، الشرقاط، تل

 اند.متحمل شده

 

 جنگ با داعش در عراق ریدرگ یهانقشه استان. 5نقشه 
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 نارید اردیلیهزار م ۵۳.۳ متحمل ،تاثیر پذیرفتنداز جنگ  ی که مستقیماهفت استان، یطبق گزارش بانک جهان

، مسکن یهابخشها مربوط به بیشترین آسیباساس  نی. بر ااندخسارت شدهدالر  اردیلیم ۴۵.۷عراق، معادل 

 ۶۲بوده است. یبازرگان-و صنعت روین-برق

 63گوناگون عراق یهاخسارت داعش به بخش. 13جدول 

های بخش

 اجتماعی

 خسارت
 دالر( اردیلی)م

های بخش

 تولیدی
 خسارت

   دالر( اردیلی)م
های بخش

 زیرساختی
 خسارت 

 دالر( اردیلی)م
های بخش

 مشترک
 خسارت 

 دالر( اردیلی)م

 ۰.۷ ادارات دولتی ۷ برق و نیرو ۲.۱ کشاورزی ۱۶.۱ مسکن

 ۰.۱ محیط زیست ۴.۳ نفت و گاز ۰.۱ منابع آب ۲.۳ سالمت

     ۰.۴ ارتباطات ۵.۱ صنعت و بازرگانی ۲.۴ آموزش

تامین 

 اجتماعی

اطالعات 

 موجود نیست
     ۲.۸ حمل و نقل ۰.۱ بازار و تامین مالی

     ۱.۴ آب و سالمت     ۰.۹ گردشگری

     ۰.۱ خدمات شهری        

 0.8 مجموع  16 مجموع  7.4 مجموع  21.7 مجموع

دالر  اردیلیم ۲/۸۸ سم،یاز ترور دهید بیمناطق آس یصندوق بازساز یصورت گرفته از سو یر اساس برآوردهاب

مدت در کوتاه دیدالر با اردیلیم ۹/۲۲ زان،یم نیاز ا   64است. ازیها ن یدگیدبیآس نیا یو بهساز یبازساز یبرا

 میشرح خواه کیمختلف را به تفک یهاگردد. در ادامه، خسارات وارده بر بخش نیتام مدتانیدر م یو مابق

 داد.

 65یو بهساز یبازساز یبرا ازیمورد ن هیداعش و سرما یهاخسارت. 14جدول 

 درصد از کل نیازها )میلیون دالر( میزان نیاز )میلیون دالر( میزان خسارت بخش

 اجتماعی بخش

 19%/8 17.441 16.077 مسکن

 4%/9 4.365 2.324 سالمت

 5%/2 4.561 2.369 آموزش

 7%/2 6.373 نامشخص حمایت اجتماعی

 1%/9 1.716 858 میراث فرهنگی و گردشگری

 بخش تولیدی

                                                                                                                                                                      
۶۲ World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, 

Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page 3. Available at: https://b2n.ir/722171 
۶۳ World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment,Ibid, page VII 
۶۴ Ibid, page VII. 

۶۵ World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment,Ibid, page VII 
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 3%/8 3.393 2.080 کشاورزی

 0%/2 207 115 منابع آبی

 12% 10.580 5.107 بازرگانی و صنعت

 10%/5 9.254 52 موسسات مالی و بانکداری 

 زیرساختها

 10%/3 9.112 7.009 نیرو

 8%/2 7.209 4.262 نفت و گاز

 0%/7 644 400 فناوری اطالعات و ارتباطات

 4%/5 3.960 2.794 حمل و نقل 

 2%/8 2.442 1.375 آب و بهداشت

 0%/1 126 88 خدمات شهری

 هاسایر بخش

 1%/6 1.370 745 داریا

 6%/2 5.498 73 محیط زیست

 
 66بخش کیدر عراق به تفک ازهاین زانیم. 32نمودار 

 

                                                                                                                                                                      
 همان ۶۶
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  یبخش اجتماع -4-1

  مسکن -4-1-1

 اردیلیم ۱۶از  شیجنگ، ب ریخسارت وارده بر بخش مسکن در هفت استان درگ ،یبنا بر گزارش بانک جهان

بخش  نیوارده بر ا یهابیدالر است. آس اردیلیم ۱۷ساخت و ساز مجدد، در حدود  یبخش برا نیا ازیدالر و ن

 ،یشهردار ،یمانند استاندار یدولت یهاساختمان هممردم است و  ییالیو یهاها و خانهمربوط به آپارتمان هم

جنگ،  ریدرگ یهااستان انیاز م رسدیو به نظر م شودیم شاملها را و دادگاه ینشانآتش س،یپل یهاستگاهیا

 ت.وارد شده اس الهیاالنبار و د نوا،ین یهابه استان بیخسارت در حوزه مسکن به ترت نیشتریب

با توجه  نینهمچمواجه بود.  یواحد مسکون ونیلیم ۱.۴ با  یتقر زانیاز جنگ با کمبود مسکن به م شیعراق  پ 

 طیااست که با توجه به شر ازیمورد ن یکونواحد مس ۶۷۰۰۰۰حدود  ساالنه ت،یجمع یدرصد ۳.۱به رشد 

ا هدف دولت ب یمسکن مل سیاست،  ۲۰۱۰جذب بازار مسکن است. در سال  تیفراتر از ظرف زانیم نیکشور، ا

 کی ازباید  جیدولت به تدر سیاست نیامطابق مطرح شد.  هایهمه عراق یبه مسکن برا یدسترس شیافزا

این سیاست دد.  گر لیمسکن تبد نیتأم یبرا یبخش خصوص کنندهلیتسه کیمسکن به  میمستق کنندهنیتأم

 یصوصخ -یدولت مشارکت قیتشو با را یخصوص نیتأم رهیزنج تیتقو تیاولو و نیزم تیریمد تیاهمهمچنین 

 . کندیم برجسته

  سالمت و بهداشت -4-1-2

است.  شده دالر برآورد اردیلیم ۲.۳نبرد با داعش را  یخسارات وارده در حوزه سالمت و بهداشت، ط زانیم

 بیآس یدججنگ، به صورت  ریدرگ یدر شهرها یدرمان یهارساختیاز ز یمیاز ن شیاز خسارت باال، ب یجدا

ه با توجه به ک یشده است؛ رقم برآورددالر  اردیلیم ۱در حدود  آنها نیا ریتعم ایساخت و  نهیاست و هز دهید

 خواهد تفاقا یسخت به و بوده بر زمان آن یمال نیتام عراق، در هامارستانیدرصد ب ۷۵بودن حدود  یدولت

  .افتاد

  آموزش -4-1-3

 اریحوزه بس نیاوارده به کشور عراق در  یهابیآس دهدیجنگ نشان م ریاستان درگ ۷شهر از  ۱۶در  هایبررس

قابل  ر،یاخ یهادر استان یامدرسه یهارساختیدرصد از ز ۳۸تنها  ،یاست. بنا بر گزارش بانک جهان قیعم

 ی. شهرهاانددهید بیور کامل آسطحوزه، به  نیدر ا هارساختیدرصد از ز ۱۸که  یاند. در حالمانده یاستفاده باق

ش متحمل بخ نیخسارات را در ا زانیم نیشتریدرصد ، ب ۶۲و  ۶۵، ۷۱ اب بیبه ترت یفلوجه، موصل و الرماد

 اند. شده
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 67مدارس در عراق یدگیدبیآس زانیم. 33نمودار 

 تیبلند مدت و حما وکوتاه  یآموزش یهابرنامه یکشور به بازطراح نیا ازین ،یآموزش یهارساختیبه موازات ز  

مرتبط با بخش آموزش در  یهانهیه، هزهم رفت یبرخوردار است. رو ییباال تیآموزان و معلمان از اهماز دانش

 بیداد به ترتکرکوک و بغ نوا،یاالنبار، ن یهازده شده است که استان نیدالر تخم اردیلیم ۴.۶کشور عراق 

 . اندحوزه را به خود اختصاص داده نیدر ا ازیحجم ن نیشتریب

  میراث فرهنگی و گردشگری -4-1-4

 آثاریده است. دا یرا در خود جا یبشر یهاتمدن نیتریمیقد آثار بجا مانده از ،یغن یخیکشور عراق با تار

 دولت یریدرگ انیجر در بخش نیا. شودیم زین یصنعت گردشگر ونقباعث ر ،یکه عالوه بر داشتن ارزش ذات

رود گردشگر و باعث عدم و یداخل تیرفتن امن نیسو از ب کی. از دید بیآس جنبه دو از هاستیترور با یمرکز

 ،یمذهب-یخیها، اماکن تارها، موزهمانند کتابخانه اماکنی گرید یاز سو و شد یمختل شدن صنعت گردشگر

 روبرو شود. ریبعضا  جبران ناپذ یهابیو... با آس یباستان یشهرها

 یجهان ی. بنا بر گزارش شوراکندیم فایعراق ا یناخالص داخل دیدر تول یسهم قابل توجه یگردشگر  

 یها به نقاط مختلف عراق، صنعت گردشگرو با اوج گرفتن سفر یالدیم ۱۹۹۶و مسافرت، در سال  یگردشگر

 ۶.۴به  ۲۰۱۹ سهم در سال نیعراق را به خود اختصاص داده است. ا یناخالص داخل دیدرصد از تول ۴از  شیب

   68است. دهیدرصد رس

                                                                                                                                                                      
 همان ۶۷

۶۸ World Travel & Tourism Council 
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 عراق یناخالص داخل دیدر تول یسهم صنعت گردشگر 34نمودار 

 لیتشک یرمادیغ یهابیآساز خسارات را  یکه بخش نکهیاو  یگردشگر یهاخاص  جاذبه یژگیبه علت و

کارشناسان از وجود  یحال برخ نی. با استیممکن ن قیوارده به طور دق یهاانیز یپول زانیم نییتع دهند،یم

 یفرهنگ راثیخسارات م زین یاند و بانک جهانصحبت کرده یفرهنگ راثیدر بخش م یدالر ونیلیم ۱۰۰ ازین

ها  را در ها و هتلها، کتابخانهموزه ،یفرهنگ-یخیوارده به اماکن تار یهابیاز جمله آس یو صنعت گردشگر

 69دالر برآورد کرده است.  ونیلیم ۸۵۸معادل   نار،ید ونیلیتر ۱حدود 

رت در خسا نیشتریدر موصل، ب یخیو اماکن تار یباستان یگسترده شهرها بیبه علت تخر رسدیبه نظر م  

 ریتعم و یازسازعمده نیاز در این بخش مربوط به بشده باشد. به هر حال  نوایحوزه متوجه استان ن نیا

رونق مستمر صنعت  یاز همه برا شیاما آنچه ب استها ها و هتلها، موزهمانند کتابخانه ییهارساختیز

 . است تیامن جادیو ا یاسیثبات س یدارد، برقرار تیاهم یگردشگر

  دیبخش تول -4-2

  کشاورزی و دامداری -4-2-1

کشت در  ریز یهانیزم شتری. بروندیعراق به شمار م ینفت ریمحصوالت غ نیتراز مهم یکی یکشاورز داتیتول

. ابدییم اختصاص خرما نیهمچن و ذرت و جو گندم، رینظ راهبردی یمحصوالت کشاورز دیکشور به تول نیا

 نیبا ا 70.دهد کاهش را کیاستراتژ محصول نیا واردات گندم، دیتول شیافزا و یگذارهیسرما با دارد قصد عراق

 . دیآیبه شمار م یو محصوالت کشاورز ییاز واردکنندگان مواد غذا یکیکشور همچنان  نیحال ا

                                                                                                                                                                      
۶۹ World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, 

Part 2: Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, page XVIII. 
۷۰ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-27/iraq-sees-self-sufficiency-in-wheat-for-a-third-year-in-2021 
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و  ازیورد نم زاتیدالر برآورد شده است که شامل تجه اردیلیم ۲.۱عراق،  یمجموع خسارت وارده به کشاورز  

  7ده شده است. از ز نیدالر تخم ونیلیم ۵۹۰.۹ زین دهید بیآس یکشاورز آالتنیماش نهی. هزاستها گلخانه

شود که به مربوط می الهید و نیالدصالح ،نواین هایخسارت به استان زانیم نیشتریجنگ، ب ریاستان درگ

 .اندخسارت دیدهدالر  ونیلیم ۴۷۸و  ۴۷۹ ،۶۵۵ترتیب 

به  نیالدن صالحدر استا یاست. بخش کشاورز یمیعمدتا  د نوایو ن الهید ۀدیدبیآس یهادر استان یکشاورز  

از آن است  یها حاکدارند. گزارش یو بازساز ریبه تعم ازیاست که اکنون ن یمتک یاریآب یهاستمیشدت بر س

اده است. دجنگ از دست  یخود را ط یکشاورز داتیو تول تیدرصد از ظرف ۷۵تا  ۷۰ نیالدکه استان صالح

 .برندیمحصوالت گندم، جو و ذرت رنج م دیعمده به تول بیاز آس لیمناطق العلم، دهلوجه و البوعج

  نعتی و بازرگانیص -4-2-2

کشور  نیتلف امخ عیبر صنا ریاخ یهاسال ینفت ط متینوسان ق  ریفروش نفت است و تاث هیاقتصاد عراق بر پا

 دیکشور گرد نیدر ا عیاز صنا یاریباعث از کار افتادن چرخ بس یجنگ داخل . عالوه بر آن، وقوعستین دهیپوش

 کشاند.  یلیرا به تعط عیدر حوزه صنا یرساختیدالر پروژه ز اردهایلیو م

 ۵.۱ ،یجنگ داخل یعراق ط عیخسارات وارده به صنا زانیم ،یبانک جهان از سویطبق گزارش منتشر شده   

عراق  ازین نیترشیزده شده است. ب نیدالر تخم اردیلیم ۵/۱۰از  شیحوزه، ب نیدر ا ازین زانیدالر و م اردیلیم

 دیبا زین یخارج یگذارهی. سرمااست یمصالح ساختمان دیتول یهاکارخانه یبه بازسازمربوط در بخش صنعت 

 یکشاورز و یخوراک محصوالت دیتول نقل، و حمل حوزه در یخصوص بخش تیتقو سمت به ت،یاولو حفظ با

 نیالد صالح نوا،ین االنبار، یهااستان است، یگفتن. شود تیهدا یمذهب یگردشگر توسعه و تیتقو نیهمچن و

 .اندشده متحمل حوزه نیا در را خسارات نیشتریب بیترت به بغداد، و

 هازیرساخت -4-3

  برق و انرژی -4-3-1

 و داعش با یداخل جنگ به آن از یبخش. ستین یابحث تازه یبرق مصرف نیمشکالت عراق در خصوص تام

 برق مگاوات ۹.۳۰۰ دیتول تیظرف. گرددیبرم( تیکو و عراق)جنگ  فارس جیخل جنگ به آن از یاعمده بخش

 نیا. کرد دایپ کاهش مگاوات ۲.۳۰۰ به و شد روبرو یجد بیآس با فارس جیخل جنگ از پس، ۱۹۹۰ سال در

 71.شد دتریشد عراق، به کایآمر یرهبر با یغرب ائتالف میمستق حمله با و ۲۰۰۳ سال در ینابسامان

 یانتقال برق و ادارات برق محل یهابرج ها،ستگاهیا ها،روگاهیطور عمده شامل ن خسارت در بخش برق به

دالر  اردیلیم ۹.۱برق،  ستمیعملکرد س میو ترم یبرق کاف نیتأم یبخش برا نیا یازهای. ارزش کل نشودیم

 .شودیزده م نیتخم

                                                                                                                                                                      
۷۱ Istepanian, H. H. (2014). Iraq's electricity crisis. The Electricity Journal, 27(4), page:51. 
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  نقلحمل و  -4-3-2

ها و ضعف زیرساختوسعه تعدم  ،مؤسسات راهسازی ضعفثباتی، همچنان از دهه بی چهاراز  پسکشور عراق 

آهن، ها و راهها، فرودگاهونقل، جادههای حملبرد. در طول چند دهه گذشته، زیرساختونقل رنج میحمل ناوگان

 برقرارینهادها و  تقویت،  هازیرساخت حداثا بوده است. مربوطهگذاری برای حفظ استانداردهای فاقد سرمایه

ای است که در حال حاضر عراق با آنها مواجه است. حمایت از بخش های عمدهامنیت در سرتاسر کشور، چالش

 . ای اهمیت داردطقهونقل برای افزایش انسجام ملی و منحمل

 هاجاده -4-3-2-1

 

 های عراقجاده 6نقشه 

دهد. یوند میکیلومتر راه و جاده دارد که شمال و جنوب و غرب و شرق این کشور را به یکدیگر پ ۶۰۰۰۰عراق 

کند. عراق های این کشور، جنوبی ترین شهر یعنی بصره را به مرزهای سوریه و اردن متصل میشبکه بزرگراه

کنند. هرچند که کویت متصل می بزرگراه دارد که پایتخت را به کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، اردن و ۱۲

ثباتی و عدم بی ها جنگ وبه علت دهه هابیشتر جاده شود اماشبکه جاده ای عراق نسبتا پیشرفته محسوب می

نقل مانند شبکه  ضعف سایر زیرساختهای حمل و. عالوه بر این، انددچار آسیب و یا افت کیفیت شده ،نگهداری

ها انجام شود و بدین ترتیب ریق جادهطقل کاال در این کشور عمدتا از آهن سبب شده است که حمل و نراه

 ای وارد شود.فشار بیشتری بر شبکه جاده
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 آهنراه -4-3-2-2

رزهای شمال عراق دارای یک خط آهن سراسری است که از بندر ام القصر در جنوب این کشور تا الیعربیه در م

شود. طول خطوط آهن عراق بیش از ه و اروپا متصل میشرقی سوریه امتداد یافته است و از این طریق به ترکی

 ایستگاه قطار نیز در این مسیر ساخته شده است.  ۱۱۵کیلومتر است و  ۲۰۰۰

 

 آهن در عراقخطوط راه 7نقشه 

 آهن دیه جهانی خطوطاین شرکت عضو اتحااست.  این کشورآهن راه متولی،  IRRق عراآهن راه ملی شرکت

(UIC) المللی حمل و نقل ریلیبوده و از استانداردهای کمیته بین (CIT) کند. پیروی می 

  ییونقل هواحمل -4-3-2-3

 ل،یغداد، موصل، بصره، اربب یدر شهرها بوده و یالمللنیفرودگاه ب مورد از آنها ۶فرودگاه دارد که  ۱۰۲ عراق

 . قرار دارندو نجف  هیمانیسل

  دالر برآورد شده است. اردیلیم ۴، در حدود عراق نقلوبخش حمل یبازساز یبرا ازیبودجه مورد ن مجموع

 ز نفت و گا -4-3-3

 به و است عراق شگاهیپاال نیبزرگتر روز، در بشکه هزار ۳۱۰ تیظرف با ن،یالدصالح استان در یجیب شگاهیپاال

خسارت برآورد شده  .است برخوردار یاژهیو تیاهم از ،ینفت بخش بر خود یباال یرگذاریتاث و تیموقع خاطر

 یهادرصد از خسارت ۸۵ بایدالر برآورد شده است. تقر اردیلیم ۴.۳در بخش نفت و گاز در هفت استان منتخب 

 هااستان انی. در ماست( یساز رهیذخ ساتی)شامل خطوط لوله و تاس یجیب یشگاهیمجتمع پاال مربوط به یمال

خسارت را  زانیرا متحمل شده است. کرکوک حداقل م یکیزیو خسارات ف بیآس نیشتریب نیالدصالح نیز

منجر به کمبود  ،یجیشهروندان، به خصوص در شهر ب شتیبردن مع نیاست. اثرات جنگ، عالوه بر از ب دهید
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عراق را  یسوم سوخت مصرف کیدر حدود  یجیب شگاهیشده است. پاال زیو برق ن یشیگسترده محصوالت پاال

 یهاجاده قیاز طرودور  یهاعراق وارد شود و از مسافت یسوخت از بنادر جنوب نیا دیکه اکنون با ردکیم نیتام

 یتجار ارزش رهیزنج عملکرد یپراکندگ باعث و باالست انتقال نیا نهیمنتقل شود. هز به سراسر کشورایمن  ریغ

 . شودیم کشور

 ت فناوری اطالعات و ارتباطا -4-3-4

 یازار براداشت؛ گرچه ب یمنطقه همخوان یکشورها ریخدمات تلفن همراه در عراق با سا ،حمله داعشقبل از 

قابل  عوارض ر،یرو بود. جنگ اخرو به  ییهاا چالشبها و خدمات تلفن همراه تلفن همراه، اشتراک داده شیافزا

 بیتلفن همراه تخر یهااز مناطق دکل یاریاست. در بسگذاشته یعراق برجا یمخابرات یهادر شبکه یتوجه

 ریتعم اتیعمل زیو نقل ن قابل دسترس هستند. فقدان برق و مشکالت حمل ریغ یو نگهدار ریتعم یبرا ایشده 

 ۶۰۰ تا ۴۰۰ نیب بخش نیا مورد نیاز در نهیارتباطات تلفن همراه را متوقف کرده است. هز جهیها و در نتدکل

 .است دالر ونیلیم

 بهبود آن یدر راستا ییشنهادهایو عراق و پ رانیا یروابط تجار -5

 آن دالر اردیلیم ۷.۴ که استبوده  دالر اردیلیم ۱۰ به کینزد ۱۳۹۹سال در  عراق صادرات ایران به یحجم کل

 اردیلیم ۲.۵و  است( یرنفتیغ صادرات کل از درصد ۲۲)معادل  یو محصوالت صنعت کاال صادرات به مربوط

 یکاالها عمدتا شوند،یم صادر عراق به رانیکه از ا ییکاالها .۷۲است برق و گاز صادرات به مربوطنیز  دالر

 ران،یا در شغل ونیلیم ۱ از شیب که شودیم یابیارز ل،یدل نیهم به و هستند باال افزوده ارزش با و اشتغالزا

شود اما هرچند که عراق بازار بزرگی برای خدمات فنی ایران محسوب می .است عراق به صادرات به وابسته

 به صورت پیمانی، ناتوان ساخته است.  کاهش قیمت نفت، دولت این کشور را از اعطای پروژه

 کا،یآمر یهامیتحر مجدد اعمال از پس که است آن از یحاک ۱۳۹۷ سال در رانیا یتجارت خارج یآمارها

 شدت به اروپا هیاتحاد و یجنوب کره ژاپن، مانند کایآمر یتجار وابستگان و نیمتحد به رانیا یرنفتیغ صادرات

. است فتهای شیافزا درصد ۴۴ مدت نیا در عراق به رانیا یرنفتیغ صادرات مقابل در است؛ کرده دایپ کاهش

 کل به رانیا یرنفتیغ صادرات برابر ۸ از شیب در این سال عراق به رانیا یرنفتیغ صادرات ،گمرک آمار طبق

 .است بوده اروپا هیاتحاد

عبارت است  کشور نیا به ایران صادرات عمده. است دالر ونیلیم ۷۰ به کینزداز عراق  ایراندر مقابل، واردات 

 یگاز یها نیتورب ،یروگاهین قطعات برق، گاز، خودرو، دارو، ،یصنعت شده تمام محصوالت شکر، گندم، برنج، از

 ذرت ،یباتر دوم، دست کیپالستو  فلزات عمدتا مربوط به عراق از واردات مقابل در و یمخابرات زاتیتجه و

                                                                                                                                                                      
۷۲ https://tradingeconomics.com/iran/exports/iraq 
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 ی به بزرگیبازار و نفر ونیلیم ۴۱ از شیب یتیجمع با عراق. است ومینیآلوم یاژهایآل و ینفت یهافراورده ،یدام

 .۷۳شودمحسوب میایران  یاقتصاد یهابخش اکثر یبرا ییاستثنا فرصت کی دالر، اردیلیم ۷۰

رود ارز وگردشگری است که منبع مهمی برای زیارت و مربوط به  بخش دیگر مراودات اقتصادی ایران و عراق

دهند. اع عراقی تشکیل میدرصد از گردشگران وارد شده به ایران را اتب ۳۵شود. بیش از به کشور محسوب می

 ۳اند که به طور تقریبی معادل ورود اق به ایران آمدهاز عر زائر و گردشگر میلیون نفر ۲.۶ بیش از ۹۸درسال 

 میلیارد دالر ارز به کشور است.

 های پیش روی توسعه روابط اقتصادی ایران و عراقچالش -5-1

پوشی شود، عراق مهمترین منبع ورود بنابراین اگر از درآمدهای نفتی که آمار دقیقی از آن وجود ندارد، چشم

های پیش روی روابط اقتصادی دو کشور شناسایی شده و با دلیل الزم است چالشارز به ایران است. به همین 

 ریزی مناسب، آنها را مرتفع نمود. برنامه

 نمودن محدود جهت متحده االتیا تالش عراق، در قدرتمند یرقبا وجودتوان به ها میاین چالش جمله از

اشاره کرد.  یرانیا تجار هیعل عراق بازار در یعرب یکشورها یبرخ یمنف اقدامات و عراق و رانیا یتجار روابط

 یالملل نیب سایر قدرتهای و عراق ران،یا از یناش یهاچالش دسته سه در توانیم را موجود مشکالت نیترمهم

 .نمود میتقس

 نهای موجود در ایراچالش -5-1-1

 سالمی در عراق؛های بازرگانی جمهوری اعدم کارایی مناسب رایزن 

 ت را حل و فصل مسائل مرزی با عراق، چرا که این کشور حل بسیاری از مشکال عدم تشکیل کمیته

 منوط به حل مسائل مرزی کرده است؛

 های مرزی؛ها و پایانهدر بازارچه مسئولیتها داخلت 

 سوخت قیمت التفاوت عدم استقبال از حمل مستقیم کاال به عراق به دلیل اختالف تناژ بارگیری و مابه .

شود و این مسئله هزینه حمل بار در وزن بارگیری وسایل نقلیه در عراق رعایت نمی قانون حداکثر

 ؛دهدعراق را برای رانندگان ایرانی افزایش می

 حضور ضعیف انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و دفاتر صادرکنندگان در عراق؛ 

 راق؛اطالع رسانی ناکافی از فرصتها و شرایط اقتصادی و تجاری بازار ع 

 کمبود شرکتهای مدیریت صادرات ایرانی فعال در بازار عراق؛ 

 ها و کاالهای ایرانی در عراق و کمبود مراکز تجاری ایرانی در عراقتبلیغات محدود از توانمندی . 

                                                                                                                                                                      
۷۳ http://iriqdirectory.ir 
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 قهای موجود در عراچالش -5-1-2

 کارفرمایان  نامه برایهای عراقی جهت صدور ضمانتهای ایرانی در نظام رده بندی بانکبانک عدم تایید

 این کشورایرانی در 

  ،عدم برخورداری از نظام یکپارچه پرداخت 

 عدم برقراری روابط بانکی با ایران 

  و اسناد مورد نیاز؛ یهماهنگی گمرکات دو کشور در ساعات کارعدم 

 متصل نبودن خطوط ریلی میان دو کشور جهت تسهیل ترانزیت کاال به عراق؛ 

 ی در بازار عراقحمایت اندک دولت از بخش خصوص 

 ندور لیست مراکز دولتی در عراق؛وهای ایرانی در بودن ثبت شرکت دشوار 

 مشکل ثبت اموال در عراق به نام شرکتهای ایرانی؛ 

 سئله آب و امتناع طرف مقابل از امضای توافقنامه تجارت آزاد با ایران و مشروط کردن آن به حل م

 الیروبی اروند؛

 کیفیت به بازار عراق؛وجود در گمرکات و ورود برخی کاالهای بیعدم کنترل استانداردهای م 

 ؛بار به دلیل حمایت از تولید داخلیممنوعیت ورود برخی از کاالها به عراق، همچون سیمان و تره 

 یبین الملل هایچالش -5-1-3

 تحریم های یکجانبه ایاالت متحده علیه بخش بانکی و صنایع زیرساختی ایران؛ 

 ر پرسود عراق با ترکیه، چین، عربستان و امارات؛رقابت شدید در بازا 

 ؛نفوذ آمریکا در میان برخی از رهبران سیاسی عراق 

 قاقدامات ساختاری جهت توسعه روابط اقتصادی ایران و عرا -5-2

 صادی؛تهیه یک سند چشم انداز همکاری میان مدت و بلندمدت با عراق و عمق بخشی به روابط اقت 

  های حاضر های همه دستگاهکننده امور عراق جهت هماهنگ سازی فعالیتهماهنگایجاد یک کمیته

 جمهور؛در عراق، و پیگیری مصوبات سفر رئیس

 های تراستی در عراق در ایجاد یک ساختار فرعی در بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت شرکت

 شرایط تحریم؛

 صادرات  از حاصلاستفاده از منابع  یبراسازوکار  کی جادیبودجه صندوق ضمانت صادرات و ا شیافزا

 ایران به عراق جهت ضمانت صادرات؛گاز و برق 

 حل مسئله صدور ویزای تجاری و ویزای متعدد برای اتباع دو طرف؛ 

 ایجاد یک نمایشگاه دائمی از محصوالت ایرانی در شهرهای مهم عراق؛ 

 در یاطالعات یهاکمک و یحقوق یها تیحما قیطر از یگذار هیسرما سکیتالش جهت کاهش ر 

 ؛یرانیا گذارانهیسرما به عراق بازار مورد
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 یارتباط یها گذرگاه و یمرز هنگ کنترل یبرا عراق با مشترک و کپارچهی تیریمد. 

 قعرا با یتجار و یاقتصاد یهمکار توسعه یهانهیزم -5-3

 رکشو دو یتجار موانع رفع منظور به عراق و رانیا انیانعقاد قرارداد تجارت دوجانبه م -5-3-1

به عراق را با  نرایصادرات ا تواندیدو کشور م نیتجارت آزاد ب یو عراق، برقرار رانیتجارت ا یکنون تیدر وضع

ت از محافظ نیو همچن رانیحاصل از صادرات ا یگمرک یدرآمدها لیجهش مواجه کند. طبعا عراق به دل کی

 . ستین یکار نیبه چن لیما ،یداخل داتیتول

لذا  ۷۴داشته است؛ یدالر درآمد گمرک ونیلیم ۲۰۰حدود  ران،یبواسطه واردات کاال از ا ۷۱۳۹عراق در سال 

 د،یلحاظ نما زیارائه کند و منافع آن را ن یبه طرف عراق یقابل توجه یشنهادهایپ رانیکه ا یتنها در صورت

. در این د شدنخواه یرانیا یکاالها یبرا یگمرک یهاتعرفه کاهش حداقل ای و رانیحاضر به تجارت آزاد با ا

 تواند موثر باشد:راستا موارد زیر می

 ی گذاری در بخش کشاورزی عراق و ارائه تضمین خرید محصوالت اساسسرمایه -5-3-1-1

از ست. اعراق به لحاظ امکانات طبیعی کشاورزی، یعنی زمین حاصلخیز قابل کشت و آب شیرین، بسیار غنی 

ای جذابی برای عراق است. اخیرا عربستان پیشنهادههای خودکفایی بخش کشاورزی از اولویتطرفی 

رانی گذاری در بخش کشاورزی عراق ارائه نموده است که بدینوسیله، این کشور را از واردات محصوالت ایسرمایه

تواند برنامه تولیدی عراق را به سمت نیازهای خود به بی نیاز کند. ایران با حضور در بخش کشاورزی عراق می

یز تضمین والت کشاورزی، هدایت نماید و خرید بخشی از محصوالت تولید شده از این طریق را نواردات محص

های کشاورزی عراق شود و هم ظرفیتنماید. در اینصورت هم صادرات محصوالت ایرانی به عراق حفظ می

 .دهدشکوفا شده و صادرات این کشور به ایران را افزایش می

 قنیاز برای کنترل کیفیت کاالهای وارداتی در عراهای مورد تاسیس آزمایشگاه -5-3-1-2

شوند، ضعف عراق در تاسیسات یکی از مشکالتی که صادرکنندگان ایرانی در مرزهای عراق با آن مواجه می

نجر شده مآزمایشگاهی و کنترل کیفیت است؛ که این مسئله به کاهش سرعت صادرات کاال از ایران به عراق 

ر عراق، اعالم دیران نسبت به تامین مالی احداث آزمایشگاه و تاسیسات کنترل کیفیت سازمان استاندارد ا است.

گذاری ایران در این حوزه برای طرف عراقی بسیار مطلوب و برای طرف ایرانی به آمادگی کرده است. سرمایه

 .کندمثابه ارائه تسهیالت به صادرکنندگان است؛ زیرا فعالیت ایشان را تسهیل می

                                                                                                                                                                      
 ارزیابی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با استفاده از آمارهای دولت عراق بر اساس ۷۴
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 نای برای کاالهای وارد شده از عراق به ایرارفهتخفیف تع -5-3-1-3

سال گذشته به دلیل  ۴۰از آنجا که در طول  ۷۵میلیارد دالر کاال وارد کرده است. ۴۴حدود  ۹۸ایران در سال 

، عراق شودمیهای مالی، بندری و کشتیرانی علیه ایران، بخشی از تجارت ایران با واسطه انجام انواع تحریم

 اسط تجاری ایران را در هر دو بخش صادرات و واردات بر عهده گیرد. تواند نقش ومی

هد، عراق به اگر ایران تعرفه واردات برخی کاالهای مورد نیاز خود از مسیر عراق را حذف کند و یا کاهش د

 .ای تبدیل خواهد شد که امتیاز بزرگی برای این کشور محسوب می شودتجارت منطقه قطبتدریج به یک 

 های ایرانی جهت انتقال خطوط تولید به عراقشرکت ازحمایت  -5-3-1-4

ه بدان معنا عراق در صدد آن است که در برخی صنایع از جمله صنایع غذایی و تبدیلی خودکفا شود. این مسئل

طوط تولید خاست که صادرات این محصوالت از ایران به عراق، پایدار نخواهد بود. به همین دلیل الزم است 

 به مقدار و تعداد مناسب از ایران به عراق منتقل شود.  این دست صنایع،

شود. همچنین برای ایران این اقدام، برای عراق مطلوب خواهد بود و یک امتیاز برای این کشور محسوب می

تواند ن ایران مینیز به دلیل تداوم صادرات غیر مستقیم به عراق و کشورهای عربی مطلوب و مغتنم است. بنابرای

ها که قصد انتقال خط تولید به عراق را دارند، برای عراق اشتغال د نسبت به تامین مالی این قبیل شرکتبا تعه

 .آفرینی و برای شرکت های ایرانی، حفظ و تداوم صادرات را به ارمغان آورد

  بصره-تکمیل راه آهن شلمچه -5-3-2

ق فراهم کند؛ برای رشد اقتصادی عراتواند اوال زمینه را های عراق میگذاری در زیرساختایران با سرمایه

های خود را فراهم کرده، حضور محصوالت ایرانی در بازار عراق را تسهیل همچنین زمینه رشد و توسعه شرکت

های گوناگون را بر بازار عراق حاکم کند که خود تداوم صادرات به عراق نموده و استانداردهای خود در بخش

 کند. را تسهیل می

های عراق است که ای و خط آهن ایران به سوریه از مسیر عراق، از جمله مهمترین زیرساختاتصال جاده

رین و کم هزینه ترین بصره کوتاه ت-تواند منافع طرفین را در پی داشته باشد. در این میان، راه آهن شلمچهمی

لومتر خط کی ۳۲ه باید بصر-آهن شلمچهمحور ریلی در دست ساخت برای اتصال به عراق است. برای احداث راه

خط ریلی  ریلی در خاک عراق و یک پل بر روی اروندرود ساخته شود. طبق اعالم مسئولین، هزینه ساخت این

ست. ایران در امیلیون دالر برآورد می شود که از محل درآمد حاصل از ترانزیت بار و مسافر قابل بازگشت  ۵۰

 .ین خط ریلی را به عراق بدهدقرارداد تجارت دوجانبه می تواند قول تکمیل ا

                                                                                                                                                                      
 سازمان توسعه تجارت.آمار تجارت خارجی ۷۵
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 احداث بیمارستان و مراکز عکس برداری و تشخیص بیماری -5-3-3

ه کاهش شدید بسال گذشته ظرفیت باالیی در حوزه پزشکی ایجاد کرده است و با توجه  ۴۰از آنجا که ایران در 

بخش  راق درارزش ریال، گردشگری سالمت در ایران بسیار مقرون به صرفه است. با توجه به ضعف شدید ع

 تواند به جذب گردشگر سالمت کمک کند.درمان، ایجاد مراکز آزمایشگاهی و عکس برداری در این کشور می

 یهای بانکهمکاری -5-3-4

ظرفیت پول این  وعراق  نظام مالیدر حوزه بانکی و به دلیل تحریم دالر و کاهش ورود ارز به کشور، استفاده از 

را برطرف کند.  به ارز رجیی نیاز تجارت خازیاد تواند تا حدر است، میکشور که از ثبات مناسبی هم برخوردا

 :برخی از این اقدامات در این حوزه عبارتند از

 یسوآپ ارز -5-3-4-1

توان وابستگی تجارت خارجی کشور به دالر را کاهش داد و مراودات از طریق انجام سوآپ ارزی با این کشور، می

ای دو کشور جهت ن روش با ایجاد یک قرارداد مبنی بر استفاده از ارزهاقتصادی با عراق را تسهیل نمود. در ای

 .شوندانجام معامالت مبادالت به نوعی ارزهای ثالث از روابط تجاری حذف می

 هتسویه مالی چند جانب -5-3-4-2

را  یخارج تتجار یبه ارز برا رانیا ازیاز ن یتوان بخش قابل توجه یچند جانبه م یمال هیروش تسو قیاز طر

 .کند هیتسو نرایا صادرکنندگان بهرا با  رانیکار الزم است عراق پول واردات خود از ا نیا ینمود. برارفع 

 ناسیس شعب بانک های عراقی در ایراتسهیل ت -5-3-4-3

های عراقی همچون بانک مناسب است کهبرای تسهیل تجارت دو طرف، و گسترش استفاده از ارز های دوجانبه، 

، دینار عراق را هانکتجار بتوانند با افتتاح حساب در این با که ر ایران تأسیس کنند د شعباتی الرشید و رافدین،

 .تبدیل نمایند در ایران به ریال

 کتاسیس بانک مشتر -5-3-4-4

مابین را تا توان تجارت فیایجاد یک بانک مشترک که بانک های مرکزی دو کشور سهامدار آن باشند، می با

تسویه بدهی  ارائه ضمانت نامه برای شرکت های ایرانی در عراق، تمشکال بدین ترتیبحد زیادی تسهیل نمود. 

توان مرتفع نمود. همچنین ایجاد رابطه کارگزاری بین شعبه های بغداد های دوطرف و ارائه تضامین بانکی را می

 .بانک ملی و پارسیان با بانک های عراقی نیز اهمیت دارد

 کشبکه صرافی های مشتر -5-3-4-5

ترین های مشترک جهت تسهیل نقل و انتقاالت مالی در خاک ایران و عراق نیز از مهم ایجاد شبکه صرافی

مرکزی  هایآید. ایجاد اتاق تسویه مالی نزد بانکبه شمار می روابط مالی دو کشورهای همکاری در حوزه زمینه
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سازوکار فرعی برای ایجاد یک های تجاری و همچنین دو کشور و ایجاد اتاق تهاتری برای تسهیل همکاری

مدیریت مالی شرکت های پوششی در عراق نیز از اقدامات پیشنهادی برای توسعه شبکه صرافی های مشترک 

 .ایران و عراق است

 یهمکاری در حوزه انرژ -5-3-5

نفت، پتروشیمی،  هایبخشهمکاری در حوزه انرژی دارند که شامل  گسترش دو کشور زمینه های مختلفی برای

 تواند به شرح زیر باشدها را میهای همکاری در این حوزهود. بسترشگاز و برق می

 کهای مشتریکپارچه سازی میدان -5-3-5-1

از طریق یکپارچه سازی میادین مشترک، دو کشور به عنوان یک واحد حقوقی مستقل در استخراج، مدیریت 

و اعالم آمادگی مقامات  با توجه به درخواست دولت عراق ۷۶کنند.صورت واحد عمل میمنابع و فروش نفت، به

برداری از میادین مشترک را های بهرهتواند زمینهاین کشور در سفر آقای زنگنه به عراق، جمهوری اسالمی می

توان حق فروش سهم نفت ایران را به طرف های تحریمی، حتی میفعال کند. جهت فائق شدن بر محدودیت

 .فاده نمودعراقی داد و در مقابل از منابع درآمدی آن است

 هله مشترک بین ایران، عراق و سوریایجاد خطوط لو -5-3-5-2

نتقال و جهت ایجاد تنوع در مقاصد و مسیرهای صادراتی نفت ایران و همچنین همکاری با عراق در حوزه ا

یای مزا ازتواند پیشنهاد بازسازی خط لوله مشترک میان ایران، عراق و سوریه را ارائه کند. فروش نفت، ایران می

 توان به عدم شناسایی و ردیابی فروش نفت در شرایط تحریم، کوتاه شدن مسیر انتقال نفت و دورن طرح میای

 زدن کانال سوئز، کاهش هزینه انتقال نفت، و دست یابی به سواحل مدیترانه اشاره کرد.

 استفاده از ظرفیت عراق در فروش نفت -5-3-5-3

در دسترس و قابل اجرا  ایطرح سوآپ نفتی گزینه های نفت ایران و عراق، اجرایبه دلیل نزدیکی ویژگی

را از طریق آبادان به فاو و یا سایر نقاط مرزی رسانده و  خودتواند بخشی از نفت ایران می شود.محسوب می

در عراق، نفت  ۷۷های پوششی با ایجاد شرکت تواندمین رارساند. ایببه فروش  آن را توسط طرف عراقی سپس

 رساند.باران ایرانی اما با برند عراقی به فروش کارگز توسطرا  خود

 در مرز مشترک ایران و عراق شگاهایجاد پتروپاالی -5-3-5-4

های نفتی به شدت عراق علی رغم آنکه خود دارای ذخایر عظیم نفتی است، در بخش پاالیش و تولید فرآورده

 ۲های نفتی و حدود ی از فرآوردهمیلیارد دالر محصوالت ابتدای ۲تا  ۱.۵ساالنه به به همین علت ضعف دارد. 

 های نهایی نفتی احتیاج دارد. میلیارد دالر از فرآورده

                                                                                                                                                                      
۷۶ Common oil well unitization 

۷۷ Trustee 
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اثر نمودن تحریم و پرهیز از خام بیدر مرز مشترک با عراق، عالوه بر  تروپاالیشگاهپتواند با ایجاد ایران می

ن کشور صادر به بازار بزرگ ای ، بخشی از نفت عراق را نیز خریداری نموده و محصوالت تولیدی خود رافروشی

 .نماید

 قصادرات گاز ایران به عرا -5-3-5-5

، صادرات گاز به ۹۹های سرد سال فصلمیلیون متر مکعب گاز را دارد. در  ۲۰۰یران ظرفیت صادرات روزانه ا

این کشور  در نیروگاههای عمدتاکه شده سقف قرارداد اجرا درصد از  ۵میلیون متر مکعب( در سطح  ۵عراق )

 می توان حجم . با توجه به نیاز روزافزون عراق به واردات گاز از ایران،شده استتولید برق مصرف  و برای 

 گاز ایران دارد: وابستگی این کشور به منابع انرژی از ایران را تقویت نمود. عراق در دو حوزه نیاز حیاتی به

 :حداکثرسازی صادرات گاز به بصره

لیون متر مکعب در می ۲ایران و عراق، توافق شد که صادرات گاز ایران به بصره در فاز اول به بر اساس قرارداد 

ان کمتر از برسد. اما در حال حاضر واردات گاز بصره از ایر ۲۰۱۹میلیون مترمکعب در سال  ۳۵و  ۲۰۱۶سال 

 سال( است.  ۲میلیون متر مکعب در طول  ۵۵۰میلیون مترمکعب در روز ) ۲

 78به بصره رانیقرارداد صادرات گاز ا. 15جدول 

 قرارداد صادرات گاز ایران به بصره

 ۲۰۱۳ سال انعقاد قرارداد

 ۲۰۱۷ سال شروع قرارداد

 سال ۶ مدت قرارداد

 میلیون متر مکعب روزانه ۳۵ حجم قرارداد

 ۲۰۲۳ زمان اتمام قرارداد

 میلیون متر مکعب در طول دو سال گذشته ۵۵۰مجموع  در میزان حجم گاز تحویل شده به بصره

توان تمامی شهرهایی را که در مسیر خطوط لوله گاز ایران در عراق واقع با ورود بخش گاز خانگی عراق، می

 شدند هدف قرار داد.

 احداث و توسعه شبکه گاز خانگی:

محسوب  گزینهانرژی دارد که گاز ارزان ترین نبعی برای تأمین های تولید برق نیاز به معراق برای ساخت نیروگاه

واردات گاز  شیافزا بهمی شود. در این چارچوب باید به عراق پیشنهاد های جذاب و طوالنی مدت ارائه کرد تا 

 . شوند بیترغ رانیاز ا

بسیار اهمیت  (۲۰۱۱اجرایی کردن پیشنهاد انتقال گاز از ایران به عراق، سوریه و لبنان )مطرح شده در سال 

 است. دارد. گسترش فروش گاز ایران در منطقه و امکان انتقال گاز به اروپا از مزایای این طرح

                                                                                                                                                                      
 ۹۸۰۱۱۹۰۶۲۶۹خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر:  ۷۸
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 قصادرات برافزایش  -5-3-5-6

 ۱۲۰۰ ساالنه ، ایراننخست وزیر عراق یالکاظم یدو ساله با دولت مصطفدر حوزه برق، بر اساس قرارداد 

توان با وارد کردن بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید، این که می ۷۹کندمگاوات برق به عراق صادر می

 میزان را افزایش داد. 

تولید و صادرات برق  ۸۰قطبتواند به عنوان با توجه به ظرفیت باالی جمهوری اسالمی در تولید برق، ایران می

که با افتتاح  ۸۱داردهزار مگاوات برق را  ۸۰منطقه نقش بازی کند. جمهوری اسالمی ایران ظرفیت تولید 

تواند با اتصال شبکه برق عراق به شبکه کند. ایران میهای جدید، این رقم به شدت افزایش پیدا میطرح

مگاوات به  ۳۵۰۰سراسری برق کشور )سنکرون سازی( بخش اعظمی از ظرفیت تولید برق خود را تا میزان 

 این کشور صادر کند.

 82آن در عراق دیتول ییبرق  و توانا یقاضات. 16جدول 

 هزار مگاوات ۲۳ مصرف برق در حالت معمول

 هزار مگاوات ۳۰ مصرف برق در تابستان

 هزار مگاوات ۳۹ ۲۰۲۸تقاضای برق تا سال 

 مگاواتهزار  ۱۵.۷ توانایی تولید داخلی عراق

تواند از طریق مواجه است که دولت می شبکه برق عراق با مشکالتی از قبیل عدم سازماندهی و ضعف زیرساخت

 .قراردادهای جدید به حفظ، نگهداری و تجهیز نیروگاه ها و شبکه سراسری برق این کشور بپردازد

 یحوزه پتروشیمهمکاری در  -5-3-6

های ایرانی در ساخت . تجربه شرکتاست به دنبال افزایش تولیدات پتروشیمیکشور عراق در حال حاضر 

های فعال در حوزه تواند زمینه مناسبی برای همکاری و درآمدزایی برای شرکتتجهیزات نفتی، میپاالیشگاه و 

 پتروشیمی ایجاد کند.

 محصوالت پتروشیمی ایران از طریق عراق بازصادرات -5-3-6-1

 ۸۴صادرمجددا و  ۸۳بسته بندی رامحصوالت پتروشیمی تولیدی ایران  توانو بواسطه عراق می در شرایط تحریم

های خود در عراق، به تغییر برند، مقصد و شرکت تواند با استفاده از شرکتش پتروشیمی ایران می. بخنمود

 تولیدکننده محصوالت بپردازد و آن را به عنوان پتروشیمی عراقی وارد بازارهای جهانی سازد. 

                                                                                                                                                                      
۷۹ http://barghnews.com/fa/news/33901 

۸۰ HUB 

۸۱ https://www.ghatreh.com/news/nn46203567 

 iea.orgوزارت کهربای عراق و  ۲۰۱۸التقریر االحصائی السنوی گزارش  ۸۲
۸۳ Repack 

۸۴ Re-export 
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اضای بیشتری تق سالر سی عراق رو به رشد است و هویبا در نظر گرفتن پروژه بازسازی عراق، بازار پلیمر و پی

ود اوره است که ایران . به عالوه، عراق بازار یک میلیون تن کآیدبوجود میاز ایران  تاین محصوال اتبرای وارد

 کند.با توجه به ظرفیت باالی تولید، حتی یک سوم نیاز این کشور را هم تأمین نمی

 قعرا بهفروش بنزین  -5-3-6-2

تا با راهکارهای  ر و مشکالت ناشی از آن در اقتصاد ایران، الزم استبا توجه به محدودیت های ورود ارز به کشو

لیل کیفیت دنوین از جمله فروش بنزین در عراق، در جهت دور زدن تحریم های ارزی و بانکی اقدام کرد. به 

 یباالقاضای ت همچنین قیمت باالتر بنزین در این کشور نسبت به ایران و و پایین بنزین تولید شده در عراق

 د.بنزین ایرانی در این کشور، بازار بسیار مناسبی جهت فروش این محصول در کشور عراق وجود دار

. شودمیآن در ایران  آزاد برابر قیمت ۵است که حدودا  بوده سنت ۶۸، قیمت بنزین در عراق ۱۳۹۹سال در 

کشور، مقادیر باقیمانده تولید  تر( درلیمیلیون  ۲۰توان با کاهش میزان مصرف داخلی و قاچاق بنزین )حدود می

 ( در عراق به فروش رساند.۸۵داخلی بنزین را از طریق شبکه توزیع )شرکت سومو

عراق به فروش  سنت در هر لیتر در ۵۰با قیمت را میلیون لیتر بنزین  ۵اگر ایران بتواند در مرحله پایلوت، 

 ۷۵ین رقم به ماهانه اشود. ین نصیب کشور میو نیم میلیون دالر در روز درآمد حاصل از فروش بنز ۲برساند، 

رزی، درآمدهای ممیلیارد دالر خواهد رسید. با ایجاد شعبه ارزی در مناطق  ۱میلیون دالر و ساالنه نزدیک به 

های بانک مرکزی واریز شده و از این طریق درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش بنزین مستقیما  به حساب

 .یابدافزایش می

 ی ه خدمات فنی و مهندسارائ -5-3-7

ن نفتی خود سطح برداشت از میادیبه افزایش با توجه به برنامه دولت عراق برای گسترش صادرات، این کشور 

توانند در بخش های های ایرانی مینیاز دارد . با توجه به تجربه فنی و مهندسی ایران در حوزه نفت، شرکت

 .زندمختلف صنعت نفت عراق به اجرای پروژه بپردا

 تترانزی -5-3-8

توان از ای تحریمی را میکاالهای مورد نیاز ، به خصوص کاالهتواند میبا اعطای نقش ترانزیتی به عراق، ایران 

و در  داشته باشدشود تا عراق بتواند نوعی درآمدزایی در رابطه با ایران . این امر سبب میکنداین کشور وارد 

، تراز تجاری مایحتاجعالوه بر تأمین  اجرای این سیاستد. با تری وارد تعامل اقتصادی با ایران شوسطح گسترده

 یابد. میکاهش  مربوطههای ل یکطرفه از ایران، دوطرفه شده و هزینهتر، و حمل و نقکشور متعادلدو 

ه اجازه کی و شلمچه( تنها مرز مهران است ایران و عراق ) باشماق، مهران، خسرو مهم از بین چهار گمرک

 فراهم نمود. ت نیز در سایر گمرکاباید زمینه تسهیل ترانزیت را  . بنابرایندهدورود کامیونهای عراقی را می

                                                                                                                                                                      
۸۵ SOMO 
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ت های مهم ترانزیت کاال میان ایران و عراق استفاده از ظرفیت بنادر شهر بصره )اجاره بلند مدیکی از زمینه

 . رددابرای حمل بار با کشتی به آبادان  باالییوص بندر ام القصر است که ظرفیت یک اسکله(، به خص

کیلومتر از مسیر راه آهن شلمچه بصره باقی مانده است. در صورت  ۳۵آهن با عراق تنها برای تکمیل خط راه

سبی برای صره و ادامه آن به سمت بغداد و سوریه، ظرفیت ترانزیتی بسیار مناب -آهن شلمچه تکمیل راه

امکان ترانزیت کاال از چین و هند به ق کشور، شود. اتصال این خط آهن به شرجمهوری اسالمی ایجاد می

 .آورد.فراهم میدریای مدیترانه را 

 کگمر -5-3-۹

ترانزیت  یکی دیگر از مشکالت موجود، دریافت مابه التفاوت سوخت در معابر مزری کشور است که از موانع

توان پنجره مشترک مرزی ایجاد کرد ور محسوب می شود. برای رفع این مشکالت، میآسان میان اتباع دو کش

شود و اطالعات به که از طریق آن، فرایند بازرسی، تعیین وزن و استانداردها تنها در یک طرف مرز انجام می

 . شودصورت آنالین به کشور مقابل ارسال می

توان یک شرکت مشترک حمل و نقل های مشترک، میهای تعیین استاندارد در مرزبرای رفع محدودیت

، از مرزهای مورد توافق با رعایت استانداردهای  و کامیونی و اتوبوسی ایجاد نمود که دو طرف بتوانند به راحتی

 .مشترک عبور کنند

 حمایت از شرکتهای ایران برای حضور در عراق -5-3-10

های ایرانی، فرصت بسیار مناسبی برای ی شرکتدر حوزه خدمات فنی و مهندسی به دلیل پایین بودن هزینه

هزار طرح عمرانی را برای تکمیل  ۲، نزدیک به ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۸فعالیت در عراق وجود دارد. عراق در سالهای 

با توجه  ۸۶شود.به مزایده گذاشته که یک فرصت طالیی برای شرکت های فنی و مهندسی ایرانی محسوب می

های ایرانی ، دولت اختمانی در ایران و همچنین تجربه باالی برخی شرکتس مصالحارزان  قیمت نسبتابه 

 .نماید منتفع عراق از بازارتواند از طریق ارتباطات رسمی و غیر رسمی با دولت عراق، این شرکتها را می

 گذاری در عراقسرمایه -5-3-11

شده است که سیل  ن، سببی خصمانه دشمنان نسبت به ایراق و همچنین انگیزههای بازار عراجذابیت

ان حضور پیشنهادات همکاری اقتصادی از سوی کشورهای گوناگون به این کشور سرازیر شود در میان متقاضی

های خود گذاری و تامین مالی شرکتدر بازار عراق، کشورهایی دست برتر را خواهند داشت که حاضر به سرمایه

گذاری ت. بنابراین، سرمایهط مقامات عراقی بیان شده استوس مکررا ای است که باشند؛ این مسئله کشور در این

 در خاک عراق برای حفظ و توسعه سهم ایران از بازار این کشور، یک نیاز حتمی است. 

                                                                                                                                                                      
۸۶ http://www.irna.ir/fa/News/82541140 



 

 

73 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –با عراق  ایران  یاقتصاد یهمکار یها و فرصت ها تیظرف یبررس

اگر ایران  وموجود در بازار عراق به سرعت توسط رقبا و یا دشمنان ایران در حال ربوده شدن است  فرصتهای

ر عراق نخواهد شد و در این زمان سبد اقتصادی خود را در این بازار قرار ندهد، دیگر به راحتی قادر به فتح بازا

 یکی از مهمترین منابع ورود ارز به کشور را از دست خواهد داد.

گذاری رمایهاین راستا، ضروری است بخشی از درآمد حاصل از صادرات برق و گاز به عراق، در این کشور سدر 

گذاری در عراق پرداخته شود، الزم است به شود. قبل از اینکه به تعیین سازوکار اختصاص این پول به سرمایه

. از آنجا که نونی، با خطر مواجه استاین نکته توجه گردد که تداوم صادرات برق و گاز به عراق در شرایط ک

ها علیه ایران داشته باشد و از طرف دیگر، از اصطکاک با آمریکا نیز در تحریم خواهد نقشینمیعراق از طرفی 

هرچند که باتوجه به قیمت برق  است؛ صنعت برق را در اولویتهای خود قرار دادهکند، خودکفایی در پرهیز می

 قرون به صرفه نیست.و گاز ایران، این کار م

و گاز بیش  سال، ارزش صادرات برق ۱۰به صورت عملیاتی، پیشنهاد می شود که در قراردادی با عراق به مدت 

گذاری در گذاری شود. سرمایهمگاوات برق، در این کشور سرمایه ۸۰۰میلیون متر مکعب گاز و  ۱۵از سقف 

های مورد نیاز های ایرانی و تامین مالی آنها برای تکمیل زیرساختاین کشور باید به شکل اعطای وام به شرکت

 عراق باشد. 

های ایرانی بسیاری در در این صورت، عراق به افزایش واردات برق و گاز از ایران ترغیب خواهد شد و شرکت

و همچنین های عمران، انرژی، برق، خدمات شهری، فناوری اطالعات، ایجاد بسترهای دولت الکترونیک حوزه

 .اق را خواهند یافتهای دیگر، امکان حضور در بازار عربخش

 های مورد نیاز شرکتهای ایرانیبرای ضمانتنامه ایجاد خط اعتباری -5-3-12

موانع حضور شرکتهای فنی و مهندسی ایران از طرف عراق، یکی از مهمترین  ۸۷عدم صدور ضمانت حاکمیتی

ای جهت شرکت در مناقصات نامهتوانند هیچگونه ضمانتحاضر نمیاست. سرمایه گذاران ایرانی در حال در عراق 

برای  ۸۸تواند برای حل این مشکل، یک خط اعتباریهای عمرانی در کشور عراق دریافت کنند. ایران میطرح

تواند با توافق طرف عراقی، یک خط مشخص ایجاد کند. دولت می یگذاری در عراق با مبلغتضمین سرمایه

 های ایرانی فعال در حوزه ساخت و ساز عراق ایجاد نماید.یلیارد دالری برای حمایت از شرکتم ۵اعتباری 

 راستفاده از خط اعتباری سایر شرکتهای سرمایه گذا -5-3-13

های چینی فعال در بازار عراق، گذار، به خصوص شرکتهای سرمایهبا استفاده از خط اعتباری سایر شرکت

رف عراقی ی وجود دارد. این امر از طریق ایجاد یک چارچوب توافق با طامکان پیش بردن پروژه های عمران

 پذیر خواهد شد.امکان

                                                                                                                                                                      
۸۷ Sovereign guarantee 

۸۸ Credit line 
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 یایجاد کنسرسیوم فعالین ایرانی و ارائه تضامین بین دولت -5-3-14

ات فنی از طریق تقویت منابع و دارایی های صندوق ضمانت صادرات، و حمایت از انجمن صادرکنندگان خدم

رکتهای ایرانی فعال شنیاز مالی توان کنسرسیوم از فعالین این حوزه در عراق، می و مهندسی در قالب ایجاد یک

های ایرانی در عراق نیز همچنین ارائه تضامین بین دولتی جهت حمایت از شرکت در بازار عراق را تامین نمود.

 .کننده استدر این زمینه کمک

 مشارکت در بازسازی شهرهای آسیب دیده عراق -5-3-15

ی مشکل هرهای شمالی عراق که به تازگی از دست داعش باز پس گرفته شده است، هنوز تا حداز آنجا که ش

طق فوق نیاز امنیتی دارد، تقریبا هیچ شرکتی حاضر به فعالیت در این مناطق نیست. این درحالی است که منا

ه لحاظ بکشورها شدیدی به بازسازی دارند و از ظرفیت اقتصادی مطلوبی نیز برخوردارند؛ همچنین که این 

تواند از فرصت اتصال خطوط ترانزیت کاال از ایران به سوریه نیز برای کشور اهمیت راهبردی دارند. ایران می

های عراقی و با مشارکت آنان، مناطق با توانمندسازی گروهعدم حضور رقبا در این مناطق استفاده کرده و 

 جنگ زده عراق را بازسازی کند.

 کنعتی و مناطق آزاد تجاری مشترهای صایجاد شهرک -5-3-16

. در سال داشت توان تولید و صادرات مشترکهای صنعتی مشترک در خاک ایران و عراق میبا ایجاد شهرک

های صنعتی ایران داده شد، ولی به دلیل هکتار در سلیمانیه عراق به سازمان شهرک ۱۲زمینی به اندازه  ۱۳۹۱

ید. یکی از این موانع، قانون منع ثبت شهرک های صنعتی به احداث برخی موانع قانونی به مرحله اجرا نرس

 شهرک در خارج از کشور است که باید مورد بازبینی قرار گیرد.

 یگردشگر -5-3-17

درصد  ۳۵است. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری  ایران اولین مقصد زوار و گردشگران عراقی

در سال  اند. همچنین بر اساس منابع داخلیصد سفر خود انتخاب کردهاز گردشگران عراقی ایران را به عنوان مق

 نیاند. با توجه به اسفر کرده رانیزائر و گردشگر از عراق به ا ونیلیم ۲.۶از  شیکرونا ب وعیو تا قبل از ش ۹۸

اقتصاد به  هایسط عراقسال تو نیدالر ارز در ا اردیلیم ۲.۶کند  نهیراه هز نیرقم، اگر هر نفر تنها هزار دالر در ا

ها نیز بزرگترین سهم را از صنعت گردشگری عراق به خود اختصاص متقابال ایرانی. ایران تزریق شده است

 ۲۰۱۶وارد شده به عراق طی سالهای  درصد از گردشگران خارجی UNWTO  ،۸۹های اند. بر اساس دادهداده

 گران است.ر شغل وابسته به حضور گردشهزا ۶۲۵اند. در عراق ایرانی بوده ۲۰۱۸تا 

کنند اما استفاده از خدمات درمانی، طبیعت، اماکن تفریحی و ها عمدتا برای زیارت به ایران سفر میعراقی

 شود.همچنین خرید کاال نیز سبب جذب گردشگران عراقی به ایران می
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زار ه ۴۰۰حدود  ۹۸که در سال به طور خاص ارائه خدمات درمانی ارزان قیمت در ایران سبب شده است 

ماه نخست  ۹ر دگردشگر سالمت از عراق به ایران سفر کنند. بنا به آمار اعالم شده از سوی سازمان گردشگری، 

 هزار عراقی با روادید تجاری و گردشگری سالمت وارد ایران شده اند.  ۴۵۰، ۹۹سال 

رود. مت به کار میه برای جذب گردشگر سالهایی است کاحداث مراکز تشخیص بیماری در خاک عراق از روش

هایی که در حوزه گردشگری سالمت آپشود. حمایت از استارتبه این مراکز اصطالحا مراکز ارجاع گفته می

تواند در جذب بیشتر گردشگر سالمت از عراق و همچنین ارتقاء خدمات ارائه شده موثر کنند میفعالیت می

 باشد.

های ، پایانههاهمچون راه ازیمورد ن یهارساختیز جادیا مناسب در جهت یزیرا برنامهببنابراین به طور کلی 

تعداد  زبانیم توانیم شرکتهای فعال در حوزه گردشگریاز  تیحما ای و همچنینمرزی، تاسیسات بین جاده

 بود. یاز گردشگران عراق یشتریب

 کحوزه کنسولی و دیپلماتی -5-4

های گسترش روابط اقتصادی را بهبود بخشید. مهمترین قدم برخی اقدامات باید انجام پذیرد تا بتوان ظرفیت

کاهش یافته  مدآرفت و است. با این کار هزینه  میان ایران و عراق روادیددر حوزه کنسولی و دیپلماتیک ، لغو 

 :تواند در این راستا مفید باشدامات زیر میاقد . خواهند آمدو تعداد بیشتری از گردشگران عراقی به ایران 

 روادیدلغو  -5-4-1

باع عراق توان به صورت یک طرفه روادید ورود به ایران را برای اتجهت جذب گسترده تر گردشگر عراقی می

ری از مردم تمیلیون دالر درآمد ناشی از روادید کاهش می یابد اما حجم گسترده  ۵۰حذف نمود. با این کار 

 قم را جبران خواهد نمود.شوند که این رقاصد مختلف وارد ایران میعراق برای م

 تمکرر و بلندمد روادیدحل مشکل  -5-4-2

اید سازوکاری ببه روادید متعدد و طوالنی مدت نیاز است که  ،مانند سفرهای درمانی به ایراندر برخی موارد 

 برای آن ایجاد شود

 یحل مشکل ویزای تجار -5-4-3

ران نگران هستند که باید با تعریف به دلیل تهدیدات آمریکا از درج مهر ورود به ایگذاران عراقی بعضی از سرمایه

 یک سازوکار مناسب این نگرانی را رفع نمود.
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 یهمکاری زیست محیط -5-4-4

ث های زیست محیطی است. از جمله بحاز دیگر اقدامات موثر در توسعه مناسبات اقتصادی، همکاری در حوزه

برخی از موانع توسعه  تواندمی برای ایران ایجاد کرده است. همچنین الیروبی اروند یریزگردها که مشکالت

 شود.دو کشور آبی موجب افزایش اشتغال در مرز  طرفین را رفع کند و روابط اقتصادی

 نتسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان عراقی در ایرا -5-5

راق در طول ب، ظرفیت های بسیاری در حوزه آموزش عالی ایجاد کرده است و عایران در سال های پس از انقال

های داخلی و جنگ، به شدت دچار کمبود در نیروی انسانی آموزش دیده های گذشته، به دلیل درگیریسال

ار در رند. این آمدانشگاه برتر جهان قرار دا ۱۰۰۰۰مورد از آنها در میان  ۳۷دانشگاه دارد که  ۱۱۴عراق  است.

د توانایی ایران در دانشگاه برتر جهان قرار دارن ۱۰۰۰۰مورد از آنها در میان  ۲۰۴دانشگاه ایرانی که  ۷۳۰کنار 

 دهد. ارائه خدمات آموزش عالی به عراق را نشان می

شرایط کند و  فراهمهای خود، تحصیل دانشجویان عراقی را تواند با استفاده از ظرفیت مازاد در دانشگاهایران می

ت ایران آشنا شده ویژه ای برای ایشان تدارک ببیند. این مسئله از این منظر که دانش آموختگان عراق با امکانا

؛ زیرا دانش و تمایل بیشتری به همکاری در قالب مناسبات آن را خواهند داشت، برای ایران حائز اهمیت است

 واهند کرد.خد شد، روابط بهتری با ایران برقرار آموختگان عراقی در ایران که بعدها مسئولین عراق خواهن

 یریگ جهینت -6

دهد که این کشور اقتصاد ایران نشان می ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور عراق برای شکوفایی و مقاوم سازی

با توجه به  مهمترین شریک تجاری ایران است و اهمیت آن با گذر زمان بیشتر نیز خواهد شد. با این حساب و

وسعه روابط که مسئله تافزایش فشار تحریمی ایاالت متحده بر اقتصاد کشور، الزم است  ناشی ازشرایط حساس 

ا این سطح اقتصادی با عراق در سطح امنیت ملی دیده شود و شرایط و زیرساختهای مورد نیاز آن، متناسب ب

 از اولویت فراهم گردد.

ر بازار دسوی برخی نهادها برای رفع مشکالت تجار و شرکتهای ایرانی زحمات زیادی از  هرچند که تاکنون

ازل تجارت پعراق کشیده شده است اما بدون تغییر دیدگاه نسبت به اهمیت این کشور و ترسیم جایگاه آن در 

ی بین بود. زیرا بخش بزرگتوان به افزایش سهم ایران از این بازار پرسود و یا حتی حفظ آن خوشخارجی، نمی

 ع شدن هستند.از صادرات ایران به عراق، مربوط به مشکالت و نیازهای این کشور است که به تدریج در حال رف

 ۵با احتساب رقم تقریبی است که بوده میلیارد دالر  ۱۰ تقریبا برابر ۱۳۹۹در سال  عراقتجارت ایران و حجم 

میلیارد دالر  ۱۵کردند، به بین دو کشور تردد می میلیون زائری که در شرایط قبل از کرونا ۷میلیارد دالر برای 

دهد که این ارقام قابلیت ارتقاء به صورت رسد. مقایسه و تطبیق جزئیات تجارت خارجی دو کشور نشان میمی

 ساله را دارد. ۵جدول زیر طی یک بازه 
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 ساله  5بازه  . ظرفیت ارتقای تجارت ساالنه ایران و عراق در یک17جدول 

 واردات از عراق )میلیارد دالر( صادرات به عراق )میلیارد دالر( 

 ظرفیت افزایش تا مقدار فعلی ظرفیت افزایش تا مقدار فعلی حوزه مربوطه

 ۵ ۰.۱ ۱۵ ۷.۴ کاال

 ۸ (۱۳۹۸)سال  ۱.۵ ۷ (۱۳۹۸)سال  ۳.۵ خدمات گردشگری

 ۰ ۰ ۵ ۳-۲ گاز و برق

 اقدامات زیر است:تحقق چنین هدفی نیازمند 

 ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای حمل و نقل و تسهیل تردد بین دو کشور 

 ختهای این کشورگذاری در عراق با اولویت زیرساسرمایه 

 که شده برق و گاز تامین مالی شرکتهای ایرانی داوطلب به اجرای پروژه در عراق با استفاده از منابع بلو

 ایران در این کشور

 یاستهای صنعتی و تجاری ایران با توجه به ظرفیتهای بازار عراق اصالح س 

 ایجاد زیرساختهای انواع گوناگون گردشگری 

توان انتظار داشت که بدون هزینه و ایجاد اقدامات فوق حتما نیازمند جدیت و صرف هزینه است و نمی

 سب کرد. کیتی در حوزه اقتصاد زیرساختهای مورد نیاز، صرفا با استفاده از روابط سیاسی و امنیتی موفق

در این گزارش پیشنهاداتی ارائه شد که برخی به صورت سیاست و برخی به صورت طرح اقدام است که با کمک 

تواند به یک نقشه راه دقیق تبدیل شود. باید به این نکته توجه داشت که شکوفایی متولیان اجرای آنها، می

تواند نخستین گام در شکل گیری یک ایران و عراق برای یکدیگر میظرفیتهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی 

  کنیم.منطقه منسجم و قوی باشد که از آن به محور مقاومت یاد می
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 منابع

 [  خبرگزاری االخبار۱]

 [  خبرگزاری االضاءات۲]

 [  خبرگزاری المانیتور۳]

 [  پیگاه خبری تحلیلی دیپلماسی ایرانی۴]

 [  خبرگزاری الجزیره۵]

 المللی پول در مورد اقتصاد عراق[  گزارش صندوق بین۶]

 [  گزارش وزارت برنامه ریزی عراق۷]

 انرژی  بین المللی [  آژانش۸]

 [  روزنامه شرق االوسط۹]

 ۲۰۲۰سپتامبر  ،( چشم انداز کوتاه مدت انرژیEIA[  آژانس اطالعات انرژی )۱۰]

اقتصاااد عراق؛ تحلیلی بر اقتصاااد، فضااای کسااب و کار و (، ۱۳۹۷[  مونسااان،رضااا و ساامیه مردانه )۱۱]

 گذاری عراقهای سرمایهفرصت

 گمرک جمهوری اسالمی ایران ]۱۲[

 سازمان توسعه تجارت ]۱۳[

 بانک جهانی]۱۴[

 شورای جهانی سفر و گردشگری]۱۵[

 «البیضاء ورقة»(. گزارش دولت عراق تحت عنوان ۱۳۹۹اندیشکده اقتصاد مقاومتی. ) ]۱۶[

صاد مقاومتی، ۱۷] شکده اقت ص[ اندی س ندگانیمجلس نما یگذارنظام قانون فیتو  یها وهیش یعراق و برر
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