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*: مالحظات حول توقعات صندوق النقد الدولي  د. بارق شبر
ي 
 
ي ق

 
 2022و  2021والبنك الدولي لمعدالت نمو االقتصاد العراق

 
 

 الحيثيات .1
 

ي والعديد من مواقع وتطبيقات التواصل 
 
االجتماعي بيان وزارة المالية المؤرخ تداول االعالم العراق

ي 
 
ي  22ق

ين ثان  ي  تحت عنوان " 2021تشر  دول الخليج العرن 
العراق يحقق اعىل نمو اقتصادي بي  

اعرب  ومفاده ان صندوق النقد الدولي  " حسب توقعات صندوق النقد الدولي  2021خالل عام 
ي 
 
ي االقتصاد العراق

 
ية االقتصاد عن تفاؤله "بتعاق

ُ
ي بن

 
بعد سلسلة من اإلصالحات الجوهرية ق

ي المتمثلة بالورقة البيضاء 
ي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماض 

المحىلي والت 
ي معدالت نمو متصاعديلإلصالح المالي واالقتصادي" ويتوقع ان 

 
ة هي سجل االقتصاد العراق
ي مرص واالردن(.  بيان وزارة المالية استند عىل األعىل مقارنة مع دول المنطقة )الخليج العرن 

ي أكتوبر  2021آفاق االقتصاد الدولي تقرير صندوق النقد الدولي الموسوم "
 
 2021" الصادر ق

ي لسنة 
 
% لالقتصاد  2.8% بالمقارنة مع  3.6بنسبة  2021ويتوقع معدل نمو لالقتصاد العراق

ي 2.2لالقتصاد القطري و 1.9السعودي و %
. كما 0.9و  % لالقتصاد االماران  ي

% لالقتصاد الكويت 
ي لسنة 

 
  %. 10.5بمقدار  2022يتنبأ نفس التقرير بمعدل نمو لالقتصاد العراق

 
ي لسنة 

 
ي % 2.6بنحو  2021اما البنك الدولي فيقدر معدل نمو االقتصاد العراق

 
ويتنبأ بارتفاعه ق

ي تقريره المعنون "7.3ال  2022
 
ي أكتوبر المرصد االقتصادي للعراق% كما ورد ق

 
" الصادر ق

ي 2021
 
ي أداء االقتصاد العراق

 
ي الملخص التنفيذي باللغة العربية يعزو التقرير هذا التحسن ق

 
. وق

ي )أسعار وعا ات العامل الخارج  ئدات النفط( بالدرجة األول وال تنفيذ بعض اإلصالحات ال تغي 
ي الورقة البيضاء ومنها: 

 
ي وردت ق

 الت 
ي دفع إصالحات "

ي استمرت ق 
كما تعزز االنتعاش نتيجة بعض اإلجراءات الحكومية الت 

ي الورقة البيضاء مما مكن من توفر محفز بسيط من خالل التحويالت العامة 
امج الت  والي 

كات"  من التقرير(  xiii)الصفحة  تهدف ال زيادة القروض الممنوحة للشر
 

متباينة بي   مجتمع االقتصاديي   افعال لقد اثار بيان وزارة المالية وتقرير البنك الدولي ردود 
هم من السياسيي    منها المؤيدة لتوقعات الصندوق والبنك الدولي المتفائلة  الشعبويي   وغي 

ائح اجتماعية محرومة ومنها المتحفظة والناقدة  والمطالبة بتوسيع االنفاق الحكومي ليشمل شر
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ي عائدات الحكومة النفطية نتيجة 
 
ي القطاعات اإلنتاجية وانما نمًوا ق

 
ي ال ترى نمًوا حقيقًيا ق

والت 
 . 2021ة تحسن أسعار النفط خالل سن

 
 هذه الورقة تطرح وتناقش التساؤالت التالية: 

 
 كيف يتم قياس معدل النمو االقتصادي وما مدى دقة التنبؤ بمستقبله؟ .1
ضنا صحة التنبؤات لسنة  .2 ي  2022و 2021ولو افي 

 
ي هذا فعال ان االقتصاد العراق

فهل يعت 
ي عام 

 
 ؟2020سوف يستعيد عافيته من تداعيات جائحة كورونا االنكماشية ق

ي االقتصاد النفطي بشكل خاص؟ .3
 
 ماهي مصادر النمو بشكل عام وق

ي تحقيق النمو  .4
 
ي تسببت ق

ي العراق والت 
 
ي تم تنفيذها ق

ماهي اإلصالحات الجوهرية الت 
ي بيان وزارة المالية؟  2022و  2021المتوقع لسنة 

 
 كما ورد ق

ي مقارنة معدالت النمو السنوية بي   اقتصادات مخ .5
 
 تلفة؟ماهي اإلشكاالت ق

 
 تعريف الناتج المحلي االجمالي وطرق قياس معدل النمو .2

 
اهم مؤشر تعتمده جميع دول العالم لقياس أداء اقتصادها  GDPيعد الناتج المحىلي االجمالي 

ي السنوي ويتم احتسابه وفق منهجية الحسابات القومية
  National Accounts الوطت 

ي الوحدات االقتصادية 
 
المتفق عليها دوليا. فمن ناحية التكوين يتم سنويا تقدير اإلنتاج اإلجمالي ق

  Value Addedوتطرح منها قيم مستلزمات اإلنتاج )المدخالت( للحصول عىل القيمة المضافة
ي البلد المعي   وبغض 

 
ي جميع القطاعات االنتاجية والخدمية وفق اسعار السوق الجارية ق

 
النظر ق

ي 
ي  واستثمار عن جنسية الوحدات االنتاجية والخدمية )وطت  (. وعىل اساس ذلك يتم  أجنت  مباشر

بعد اجراء بعض  National Incomeوالدخل القومي  GNPقياس الناتج القومي االجمالي 
ء للقارئ غي   ي

وري تفصيلها وهي متخصصة بعض الشر ي من غي  الرص 
اإلضافات والطرح الت 

 االقتصادي. 
 
ات االقتصاد الكىلي ألغراض التحليل وتحديد توجهات وي عتي  الدخل القومي من اهم متغي 

ي العملية 
 
السياسات االقتصادية من خالل النظر اليه من جانب التوزي    ع عىل المساهمي   ق

ي 
 
اإلنتاجية كدخل مالكي هذه الوحدات )األرباح( وتعويضات العاملي   أي )الرواتب واألجور( ق

 االقتصادية خالل سنة القياس. جميع القطاعات 
ي معادالت االقتصاد الكىلي يرمز للدخل القومي بحرف 

 
.  وبما يخص استخدامه يتم (Y)ق

 وفق المعادلة التالية:   (S)ولالدخار (C)تخصيصه لالستهالك 
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Y = C + S   (1                                          )  
 

ي تخصيص الجزء الغي  لتحقيق معدل نمو للناتج المحىلي االجما
ي ينبغ 

لي أو الدخل الوطت 
 وفق المعادلة التالية: (I) مستهلك منه ألغراض االستثمار 

I = Y - C                                          (2)   
 

ض النظرية االقتصادية التطابق بي   االدخار واالستثمار 
ولتحقيق التوازن االقتصادي تفي 

 وفق المعادلة التالية:  EX-POSTالمتحققي   
I = S                                              (3) 

 
ي خالل سنة معينة 

ومن اجل الوصول ال قياس معدالت النمو للناتج المحىلي االجمالي الحقيق 
ي أوال تعقيمه من عامل التضخم. ويتم ذلك من خالل تحويل قيمة الناتج باألسعار الجارية 

فينبغ 
ي السن

 
ز بعض ق ي سنة محددة لتكون سنة األساس. وهنا تي 

 
ة الحالية ال االسعار الثابتة ق

ي اختيار سنة األساس. فعىل سبيل المثال، 
 
ي العملية بسبب االختالف ق

 
االشكاليات المنهجية ق

تار البنك الدولي اخكسنة أساس لألسعار الثابتة، بينما   2007اتخذ الجهاز المركزي لإلحصاء 
وهي سنة أحدث ومن المرجح ان تحسن من دقة قياس معدل النمو. وبعد تحديد  2015سنة 

قيم الناتج المحىلي اإلجمالي باألسعار الثابتة نصل ال قياس معدل النمو السنوي من خالل عملية 
ي الناتج للسنة الحالية عن السنة الماضية. 

 
 حسابية بسيطة وهي نسبة الزيادة ق

 
ي باألسعار الجارية واالسعار  (: 1جدول رقم )

 
الفروقات بي   الناتج المحلي اإلجمالي العراق

 الثابتة
 

أسعار جارية  السنة
 ترليون دينار

معدل النمو 
)%( 

 2007أسعار ثابتة 
 ترليون دينار

معدل النمو 
)%( 
 

2019 278  223  
2020 199 -29 % 188 -16 % 

2021* 251.7 27% n.a +2.6 % 
 )*( إسقاط البنك الدولي 

  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، الحسابات القوميةالمصدر: 
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  2020( ان سنة 1يظهر من الجدول رقم )
ً
ي ظهر واضحا

 
ي االقتصاد العراق

 
ا ق ً ا كبي 

ً
شهدت انكماش

فق الحسابات القومية لوزارة التخطيط و  2007بمقياس األسعار الجارية واالسعار الثابتة لسنة 
ي بنسبة 

 
% باألسعار الجارية وانخفض معدل النمو  29العراقية. لقد تراجع أداء االقتصاد العراق

ي )أي المقاس باألسعار الثابتة لسنة 
% سالب. ومن الواضح ان سبب 16( بنسبة 2007الحقيق 

ي االنخفاض الحاد للناتج المحىلي ا
 
ي )المقيم هذه االنتكاسة يكمن ق

إلجمالي النفطي الحقيق 
ي هذه السنة بنسبة 2007باألسعار الثابتة لسنة 

 
ي ان معدالت نمو االقتصاد 13( ق

% مما يعت 
، حيث ال يزال يشكل حجم الناتج المحىلي اإلجمالي النفطي مقاسا  ي ي تتأثر بالعامل الخارج 

 
العراق

. % من مجمل ال 60ما يربو عىل  2007باألسعار الثابتة لسنة  ي
 
 نشاط االقتصاد العراق

 
ي عىل أساس األسعار الثابتة لسنة 

 
والشكل  2015البنك الدولي يقيس معدل نمو االقتصاد العراق

 مسار كل من الناتج المحىلي اإلجمالي باألسعار الجارية واالسعار الثابتة 1رقم )
( يوضح الفرق بي  

ة  تج المحىلي اإلجمالي باألسعار . ويظهر بوضوح التذبذب الشديد للنا2020-1970خالل الفي 
ة النمو  2015األكير استقراًرا نسبيا لمثيله المقاس باألسعار الثابتة لسنة  الجارية عىل عكس وتي 

ة ذاتها.   خالل الفي 
 

 الثابتة 2015(: الناتج المحلي اإلجمالي العراق باألسعار الجارية وأسعار 1شكل رقم )
 

  الثابتة 2015بأسعار  باألسعار الجارية

  
 موقع البنك الدولي المصدر: 

 
 
 

about:blank


 
 

ي االقتصاد الكلي  أوراق
 سياسات ف 

 
 

 

 
ي  بارق شب  

 16من  5 صفحة 2022-2021مالحظات حول توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعدالت نمو االقتصاد العراف 

 

 مصادر النمو االقتصادي .3
 

النظريات االقتصادية تمي   بي   جانب العرض وجانب الطلب كمصدر للنمو االقتصادي. نظريات 
ورة تنشيطه لتحقيق معدالت نمو عالية االدخار و جانب العرض تركز عىل دور  االستثمار وض 

ورة تحفي   الطلب الحكومي والخاص  ي حي   تركز نظريات جانب الطلب عىل ض 
 
ومستدامة، ق

ي االقتصادات المتقدمة مثل
 
المانيا  لتنشيط عجلة االقتصاد وتحقيق معدالت نمو إيجابية. ق

ي عىل الصناعات  ة يلعب الطلب الخارج  ي السنوات األخي 
 
ي عموما والصي   ق ودول االتحاد األورن 

ي 
 
ي أوقات الكساد التصديرية ق

 
. وق ي

ي نمو االقتصاد الوطت 
 
ي المساهمة ق

 
 هذه البلدان دورا مهما ق

تلجأ السياسة المالية ال تنشيط االقتصاد من خالل حزم لزيادة االنفاق الحكومي لتعضيد الطلب 
ي  . كما تستعمل السياسة النقدية أدواتها من قبيل سعر الرصف لتحفي   الطلب الخارج  الداخىلي

 اتها التصديرية. عىل صناع
 

 عىل الدور الحاسم لإلنفاق الحكومي 
ي االقتصادات النفطية يوجد شبه اجماع بي   االقتصاديي  

 
ق

ي القطاعات غي  النفطية. ومن البديهي ان يكون مستوى 
 
ي تحريك عجلة االقتصاد والنمو. ق

 
ق

ي وه ا بالعامل الخارج 
ً
و مستوى العائدات االنفاق الحكومي بشقيه االستهالكي واالستثماري مقيد

ي ان نمو او انكماش الناتج المحىلي   Xالنفطية )كمية اإلنتاج
(. وهذا يعت  سعر النفط الدولي

قضايا  : د. عىلي مرزا )انظر اإلجمالي غي  النفطي يخضع ال تقلبات عائدات الدولة من النفط. 
ي العراق 

َبعة واألزمات الحالية: الهيكل اإل  2020-2003اقتصادية ق 
َ
، السياسات الُمت ي  )نتاج 

ي االقتصادات النفطية هي ان ارتفاع العائدات النفطية ومعها االنفاق الحكومي 
 
ة ق اإلشكالية الكبي 

ي 
 
ال تؤدي ال تشغيل ملموس للطاقات اإلنتاجية العاطلة ومن ثم توليد فرص عمل جديدة ق
 )خارج 

ً
ي االقتصادات المتقدمة لضآلة الطاقات العاطلة أصال

 
القطاع الخاص كما هو الحال ق

ايد ولذلك يتشب الطلب الفعىلي الجديد ق ي تلبية الطلب المحىلي المي  
 
طاع الزراعة( ولضعفها ق

ادات السلع والخدمات لسد الفجوة بي   الطلب  ال الخارج ليتم تلبيته من خالل المزيد من استي 
ي العراق خصوصا. 

 
ي الدول النفطية عموما وق

 
 والعرض ق

 
ي تزاي 2003منذ 

 
ادات ق ي تقرير صندوق النقد الدولي )وأرقام االستي 

 
آفاق د مطرد وكما ورد ق

ق األوسط واسيا الوسط -االقتصاد اإلقليمي  ، جدول رقم 2021ابريل -الشر ي
، الملحق االحصان 

ي سنة 18
 
ادات العراق من السلع والخدمات ق ي  85أكير من  2018(. سجلت استي 

 
مليار دوالر وق

ي  93ال حوالي  ارتفعت 2019
 
مليار دوالر. ومن  76انخفضت ال حوالي  2020مليار دوالر وق

ي اخر 
 
تقرير شهري المثي  لالهتمام انه وجدنا ارقاًما متناقضة واعىل بكثي  من نفس المصدر. ورد ق

ي لنف 2021لسنة  9وهو شهر 
 
ان المدفوعات العراق -2018س السنوات للصندوق عن بيانات مي  

ي  2020
 
ادات السلعية والخدمية ق مليار دوالر أي اقل من  57بلغت  2018ان قيمة االستي 
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ي  28التقرير اآلخر بحوالي 
 
مليار  21مليار دوالر أي اقل بحوالي  72حوالي  2019مليار دوالر. وق

ي 
 
ب هذا التناقض مليار دوالر. إن سب 21مليار دوالر أي اقل بحوالي  55حوالي  2020دوالر وق

ي المستقبل القريب. 
 
ي بحث خاص ق

 
 غي  معروف وسنحاول الكشف عنه ق

 
ادات السلع  ي بيانات التجارة الخارجية العراقية نرى ان مستويات استي 

 
بالرغم من هذا االختالف ق

 والخدمات عالية نسبيا القتصاٍد ناٍم مثل العراق. 
 

نا سابقا يتم قياس معدل نمو الناتج ا لمحىلي اإلجمالي عىل أساس األسعار الثابتة، أي عىل وكما أشر
ي حالة العراق ينظر ال انتاج/تصدير النفط 

 
أساس تغيي  كميات اإلنتاج من السلع والخدمات. وق

ي نمو او انكماش معدالت النمو الناتج المحىلي اإلجمالي النفطي وغي  
 
بمثابة العامل الحاسم ق

. إال ان بعض المحللي   االقتصا ديي   ينظرون ال مستويات أسعار النفط بأنها تمثل العامل النفطي
. فعىل سبيل المثال، يرى أستاذ علم االقتصاد  ي

 
الرئيشي المؤثر عىل معدالت نمو االقتصاد العراق

ي جامعة البرصة د. 
 
ي موقعه عىل الفيسبوكق

 
ي  نبيل المرسومي ق

 
 ان:  2021نوفمي   22ق

 
وهي  2020قيمة اقتصادية فعلية لهذه األرقام ألنها جاءت بالمقارنة مع سنة األساس "ال 

بسبب االنخفاض   %9سنة شاذة انخفض فيها معدل النمو في العراق وأصبح سالبا بنحو

الكبير في اسعار النفط المرتبط بكورونا فضال عن ان هذا النمو الذي يصفه صندوق النقد 
الدولي بأنه األعلى بين دول الخليج العربي هو ليس نموا ذاتيا او نموا مخططا وانما هو 

 ه" نمو عابر بسبب ارتفاع أسعار النفط وهو متغير خارجي ليس لدينا القدرة على التحكم في
 

 بأن معدالت النمو المتوقعة من صندوق النقد والبنك الدولي دقيقة فهذا، 
ً
ضنا جدال ولو افي 

 كليا من تداعيات كوفيد 
 
ي سوف يتعاق

 
ي ان االقتصاد العراق

ي عام  19وبكل تأكيد، ال يعت 
 
 2021ق

ي 
 
ي  2022وال ق

 
ون دينار( ترلي 252)حوالي  2021الن المستوى المتوقع للناتج المحىلي اإلجمالي ق

 ترليون دينار باألسعار الجارية.  278البالغ  2019اليزال تحت مستوى 
 

ي  .4
 
ي نمو االقتصاد العراق

 
ي ق  دور العامل الخارجر

 
ي تحديد معدالت نمو 

 
ي يلعب الدور الحاسم ق للتأكد من صحة الفرضية بأن العامل الخارج 

ي تحليل االتجاهات الكمية
 
ي البد من التعمق ق

 
والسعرية إلنتاج وتصدير النفط  االقتصاد العراق

ض ان كمية اإلنتاج النفطي المقيمة بمتوسط سعر تصدير النفط  ي ال األسواق الدولية. نفي 
 
العراق

ي 
 
ي تتضمن تعويضات العاملي   ق

ي سنة معينة تولد القيمة المضافة للقطاع النفطي والت 
 
الدولي ق

كات الخدمة النفطية األجنبي (. القطاع النفطي ومستحقات شر  ة وفائض العمليات )الري    ع النفطي
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ي الجدول رقم )

 
 4.512( تشي  ال انخفاض اإلنتاج وفق حصة أوبك من 2ارقام اإلنتاج كما مبي   ق
ي 
 
ي  3.953ال  2019مليون برميل/يوم ق

 
%. 12.4، أي انخفاض بنسبة 2020مليون برميل/يوم ق

ي اإلنتاج الفعىلي وفق مصادر خارج األ
 
وبك تشي  ال ان االنخفاض يبلغ أما نسبة االنخفاض ق

ي أكتوبر %. من جانب اخر يقدر 13.4
 
ي تقريره الصادر ق

 
ان متوسط انتاج  2021البنك الدولي ق

ي 
 
ي  4.049برميل/يوم بالمقارنة مع  4.120سوف يرتفع ال  2021النفط ق

 
مليون برميل/يوم ق

 % فقط. 1.8، أي بزيادة تبلغ 2020
 

ة 2جدول رقم ) ي خالل الفب 
 
ي كميات انتاج النفط العراق

 
 2021- 2019(: التغيب  ق

 برميل/يوم( 000)
 

الرب  ع  2019 
األول 
2020 

الرب  ع 
ي 
 
الثان
2020 

النصف 
ي 
 
الثان
2020 

 

الرب  ع  2020
األول 
2021 

الرب  ع 
ي 
 
الثان
2021 

2021 

حصة 
 أوبك  

4,512 4,462 3,592 3,804 3,953 3,857 3,958  

 فعىلي 
 

4,678 4,560 4,127 3,817 4,049   4,120 

 المصادر: 
ي لسنة حصة أوبك: 

  OPEC: Annual Report 2020 2021تقرير أوبك االحصان 
ولسنة  . 2020تقرير أوبك لسنة  2020و 2019اإلنتاج الفعىلي حسب مصادر ثانوية: لسنة 

  (2021تقرير البنك الدولي )أكتوبر  2021
 

ي 
 
ي ق

 
ميل ثم ارتفع  38حوالي  2020ومن جانب اخر بلغ متوسط سعر بيع النفط العراق دوالر للي 

ة األول من سنة  ميل  67ال  2021خالل األشهر العشر كة تسويق  حسب بياناتدوالر للي  شر
ال أكير من هذا المستوى. وهذا  2021. ال نتوقع ان يرتفع المتوسط لكامل سنة النفط )سومو(

ي ان متوسط سعر النفط سوف يرتفع مع نهاية السنة بنسبة 
% كحد أدن  عن السنة 76يعت 

 السابقة. 
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ي جميع مراحله من ُيعّرف الناتج المحىلي اإلجمالي النفطي بان

 
ه المقياس ألداء القطاع النفطي ق

االستكشاف ال انتاج النفط الخام والغاز وتصنيعه محليا وتصديره ويعكس القيمة المضافة 
المتولدة من كل هذه األنشطة وال يجوز الخلط بينه وبي   عائدات الدولة من تصدير النفط 

 الخام. 
 

ة (: تطور الناتج المحلي 3جدول رقم ) ي خالل الفب 
 
 2021 –2019اإلجمالي النفطي العراق

 )ترليون دينار(
 

 معدل النمو    2021 معدل النمو  2020 2019 
 %100 * 100.5 %47.6- 60.8 114.4 باألسعار الجارية

 2007بأسعار 
 الثابتة

133.0 116.3 -12.6% n.a. -9.8** % 

. تقرير    2021 –المرصد االقتصادي للعراق )*( اسقاط البنك الدولي
ي النصف األول من 

 
 2020عن مستوى النصف األول لسنة  2021)**( معدل نمو سالب ق

ي من 
ي النصف الثان 

 
حسب بيانات وزارة التخطيط. ومن المتوقع ان ينخفض هذا االنكماش ق

% 100بالرغم من نموه بنسبة  2007لسنة  ولكن نتوقع ان يبق  سالبا باألسعار الثابتة 2021
ي الحسابات القومية.  

 
ي ق  باألسعار الجارية مما يشي  ال خلل منهج 

  وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء، الحسابات القوميةالمصدر: 
 

ي قيم الناتج ال3من الجدول رقم )
 
محىلي اإلجمالي النفطي المقيم ( تظهر بوضوح التقلبات الحادة ق

ي سنة 
 
ثم ارتفع  2019% عن مستوى 47.6بنسبة  2020باألسعار الجارية، حيث انخفض ق

ي سنة 100بنسبة 
 
عن مستوى السنة السابقة مما يعكس بوضوح تأثي  تذبذب أسعار  2021% ق

ي العامي   
 
ورة2021و  2020النفط الدولية ق وبشكل وحيد  . هذه التقلبات الحادة ال تعكس بالرص 

ي سنة 
 
ي ق

 
ة ذاتها، حيث انخفضت كمية اإلنتاج العراق ي كمية انتاج النفط خالل الفي 

 
التقلبات ق

اوح ما بي    2019عن مستوى  2020
ي  13.4% و  12.4بنسبة تي 

 
% فقط. اما الزيادة المتوقعة ق

 %. 2فسوف لن تزيد عن  2021كمية اإلنتاج لسنة 
 

ي الحسابات القومية لوزارة التخطيط. فمن ونستنج من هذا التحليل الكمي 
 
ي ق وجود خلل منهج 

باألسعار الجارية بنسبة  2021غي  المعقول ان يرتفع الناتج المحىلي اإلجمالي المتوقع لسنة 
ي النصف األول بحوالي 100

 
ي حي   ينخفض باألسعار الثابتة بنسبة سالبة ق

 
بالمقارنة  %10% ق
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ي . وعىل هذ2020مع النصف األول لسنة 
ا األساس سيكون احتمال تحقيق معدل نمو حقيق 

ي نهاية عام 
 
ي ق ا حسب تقديراتنا. وهذا التباين الكبي  بي   معدل النمو االسمي  2021إيجان 

ً
ضعيف

ي يثي  الكثي  من التساؤالت حول اختيار الجهاز المركزي لإلحصاء سنة 
كأساس   2007والحقيق 

 هو متعارف عليه دوليا. لألسعار الثابتة وليس سنة أحدث من ذلك كما 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي غب  النفطي  .6
 

 2021 -2019(: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي غب  النفطي 4جدول رقم )
 

 نسبة مئوية 2021 نسبة مئوية 2020 نسبة مئوية 2019 
 *18.5 21.0- 11.4 وزارة التخطيط

 ** 2.0 20.2- 19.0 البنك الدولي 
 2020بالمقارنة مع النصف األول لسنة  2021الجهاز المركزي لإلحصاء عن النصف األول من )*( تقديرات 

  2021)**( اسقاط البنك الدولي عن كامل سنة 
 المصادر: 

 وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، الحسابات القومية
 2021تقرير البنك الدولي أكتوبر 

 

عىل مدى العقود الستة الماضية كان واليزال الناتج المحىلي اإلجمالي غي  النفطي متغي  تابع 
ي عام 

 
. ق ي الناتج المحىلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حوالي  2019لإلنفاق الحكومي

 
بلغت حصته ق

حصار % خالل العقود الماضية باستثناء سنوات ال50% ولم تتجاوز أهميته النسبية عتبة ال    40
 ( لكونها سنوات شاذة. 1990-2003)

 يشمل الناتج المحىلي اإلجمالي غي  النفطي القطاعات التالية: 
 

ي النفط  •
 
ي ذلك مصاق

 
انتاج السلع وهي المقالع، الزراعة، الصناعة التحويلية بما ق

وكيماوية، الماء والكهرباء، البناء والتشييد.   والصناعات البي 

تجارة الجملة والمفرد، الفنادق والمطاعم، النقل القطاعات التوزيعية وتشمل  •
 واالتصاالت، والخزن. 

، ملكية دور السكن وخدمات التنمية  • القطاعات الخدمية وتتضمن البنوك والتأمي  
 االجتماعية والشخصية.  
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كل القطاعات المذكورة أعاله عدا الزراعة والصناعة التحويلية تنتج سلع وخدمات غي  متاجر 
. اما اإلنتاج الزراعي والصناعي فهو قابل للمتاجرة به نظريا  بها دوليا،

ً
أي غي  قابلة للتصدير اصال

، بلغت مساهمة كل من القطاع الزراعي  ولكن ال يوجد فائض يعتد به للتصدير عمليا. وللتذكي 
ي عام 

 
ي تكوين الناتج المحىلي اإلجمالي ق

 
)باألسعار الثابتة لسنة  2019والصناعة التحويلية ق

. 1.0% و  3.3( بحدود 2007  % عىل التوالي
 

ي سنة 4يظهر من الجدول رقم )
 
ي للناتج المحىلي اإلجمالي غي  النفطي ق

( ان معدل النمو الحقيق 
%. ومن المرجح ان هذا النمو جاء كنتيجة لزيادة االنفاق الحكومي 11.4سجل ما مقداره  2019

ي سنة  80من حوالي 
 
ي تر  118ال  2018ترليون دينار ق

 
بيانات الموازنة ) 2019ليون دينار ق

ي سنة المفتوحة لوزارة المالية
 
ترليون دينار  76انخفض االنفاق الحكومي الفعىلي ال  2020(. وق

اوح بي   
ي الناتج المحىلي اإلجمالي غي  النفطي بنسبة سالب تي 

 
 %. 21-20وتسبب بانكماش حاد ق

 
تشي  ال ارتفاع معدل  2021للجهاز المركزي لإلحصاء عن النصف األول من سنة البيانات األولية 

% عن مستوى النصف األول من العام 21.4نمو الناتج المحىلي اإلجمالي غي  النفطي بمقدار 
% 2، بينما يتوقع البنك الدولي معدل نمو بنحو 2007السابق عىل أساس األسعار الثابتة لسنة 

وهو أقرب ال الواقع بتقديرنا.  2015ىل أساس األسعار الثابتة لسنة وع 2021عن كل السنة 
ة األول من سنة  ي األشهر العشر

 
ي بلغت  2021ونعلل ذلك بأرقام االنفاق الحكومي الفعىلي ق

والت 
ترليون إنفاق استثماري وفق بيانات  10ترليون إنفاق جاري و  66ترليون دينار فقط منها  76

ين األول  وزارة المالية لحسابات موقع وزارة المالية المنشورة عىل  2021الدولة لشهر تشر
ي  130وبالمقابل تم تخصيص مبلغ  )الموازنة المفتوحة(. 

 
قانون  ترليون دينار ألجمالي االنفاق ق

ين من هذه . من الصعب التكهن بمستوى 2021موازنة  االنفاق الفعىلي خالل الشهرين األخي 
ة الذ ة األخي  ة اعىل من األشهر العشر سيسجل الناتج  يالسنة، ولكن وعىل األرجح ان يرتفع بوتي 

ي جميع األحوال لربما تقع بحدود 
 
 %.  8% ال  5المحىلي اإلجمالي معالت نمو موجبة ق

 
ي  لتباينا .7

 
ي توقعات نمو االقتصاد العراق

 
 ق

 
ي سوف كم

 
نا سابقا يتوقع صندوق النقد الدولي وفق أحدث تقرير له بأن االقتصاد العراق

ا أشر
ي أكتوبر 2021آفاق االقتصاد الدولي %: تقرير " 3,6بنسبة  2021ينمو مع نهاية عام 

 
" الصادر ق

 كما هو مبي   عىل موقعه الخاص بالعراق و  2021
ً
ي ايضا

 
. وهذا يزيد بكثي  عّما ورد من توقعات ق

ي شباط  4السنوي حول المشاورات بموجب المادة  تقريره
 
وبواقع  2021مع العراق والصادر ق

ي تقريره % فقط. ويزيد أيضا عن معدل النمو المتوقع من ال1.2معدل النمو مقداره 
 
صندوق ق

ي النهوض من الجائحة : بناء مستقبل افضل –آفاق االقتصاد اإلقليمي المعنون "
 
"  الصادر ق
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ي 
 
ي نيسان/ابريل من نفس السنة، حيث ورد وق

ي  الملحق االحصان 
 
بأن معدل نمو االقتصاد العراق

ي هذه السنة سوف 
 
 % فقط. 1.1يسجل ق
 

ين أول )أكتوبر( وردت أيضا توقعات نمو اقتصادات دول منطقة  ي تقرير نيسان )ابريل( وتشر
 
وق

ي أشار 
، ومن بينها الدول الت  ي

ي التقرير الثان 
 
ي التقرير األول وجميع دول العالم ق

 
ق األوسط ق الشر

ي 
 
. الجدول التالي يوضح الفروقات اليها بيان وزارة المالية للمقارنة مع معدالت نمو االقتصاد العراق

ي أشار 
ي توقعات معدالت النمو لبعض دول المنطقة المختارة بما فيها الدول الت 

 
بي   التقريرين ق

 اليها بيان وزارة المالية. 
 

( معدالت النمو المتوقعة من صندوق النقد الدولي القتصادات دول مختارة 5جدول رقم )
ي المنطقة

 
 ق

 

ين أول )أكتوبر( )ابريل(تقرير نيسان  الدولة  تقرير تشر
 

 العراق
 إيران

 الكويت
 عمان

 السعودية
 قطر

 االمارات
 مرص
 األردن
 ليبيا

1.1 % 
2.5% 
0.7% 
1.8% 
2.9% 
2.4% 
3.1% 
2.5% 
2.0% 

131.0 % 

3.6% 
2.5% 
0.9% 
2.5% 
2.8% 
1.9% 
2.2% 
3.3% 
2.0% 
123% 

 المصدر: تقارير صندوق النقد الدولي المذكورة أعاله والمشار اليها سابقا 

 
ة من هذه السنة يعود ال  ات قصي 

ي توقعات النمو خالل في 
 
من الواضح ان سبب االختالف ق

والذي يعتمد عىل مدخالت شيعة  Macro Modelالنموذج المستخدم من قبل الصندوق 
ي يبدو انها تعامل من قبل 

ة المدى واهمها أسعار النفط الدولية والت  ات قصي 
التغي  خالل في 

اضات  ي بجانب افي 
 
ي التأثي  عىل مسار االقتصاد العراق

 
اء الصندوق بمثابة العامل الحاسم ق خي 

. وكذلك معامل Production Functionعديدة أخرى تخص حجم االستثمار ودالة اإلنتاج 
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غي  متوفرة كبيانات رسمية. ومن المثي  لالهتمام ان   Capital Output Ratioرأس المال
 الصندوق يرفض اطالع الجهات العراقية الرسمية عىل آليات عمل وفرضيات هذا النموذج. 

 
ي لسنة 

 
ي توقعات نمو االقتصاد العراق

 
ا ان التفاوت ق

ً
ال يقترص  2021ومن المثي  لالهتمام أيض

عىل صندوق النقد الدولي وانما يشمل توقعات مؤسسات اقتصادية وطنية ودولية أخرى. ومن 
البيانات االولية للجهاز المركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والمنشورة عىل موقعه 

ي النصف األول من 
 
جح ان %. ومن المر 3.2قد بلغ  2021يظهر ان معدل النمو المتحقق ق

اض استقرار أسعار النفط عىل المستويات الحالية.  ينسحب هذا المعدل عىل كامل السنة بافي 
ي السيناريو البديل 2.6اما البنك الدولي فيتوقع ان يبلغ معدل النمو لنفس السنة بحدود 

 
%. ق

اض متوسط سعر نفط بمقدار  ميل تتوقع منظمة االسكوا تحقيق معدل نمو  65وبافي   دوالر للي 
ي بنسبة 

 
 % 5.5لالقتصاد العراق

 
 

ي وفق توقعات المؤسسات المختلفة6جدول رقم )
 
 ( تفاوت معدل نمو االقتصاد العراق

 
ي  المؤسسة

 
  2021توقعات معدل نمو االقتصاد العراق

 
 %3.2 الجهاز المركزي لإلحصاء )وزارة التخطيط(

 %3.6 صندوق النقد الدولي 
 %2.6 البنك الدولي *

 % 5.5 االسكوا التابعة لألمم المتحدة**منظمة 
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وهنا أيضا يعود هذا التفاوت ال اختالف النماذج الرياضية المستخدمة من قبل كل مؤسسة 
ي عليها التنبؤ.  

ي بت 
 واختالف الفرضيات الت 
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ي بي   دول العالم المختلفة وعىل نحو ادق 
ي العادة يتم مقارنة نصيب الفرد من الدخل الوطت 

 
ق

ائية بالدوالر  للتعرف عىل  Purchasing power parity (PPP)وفق منهج القوة الشر
. كما يمكن مقارنة معدالت  ي

مستويات المعيشة والرفاهية المتحققة من أداء االقتصاد الوطت 
ات زمنية متوسطة وطويلة المدى )النمو المركبة  سنوات(  10 – 5القتصادات مختلفة خالل في 

ي البلدان المختلفة. 
 
 للتعرف عىل شعة نمو االقتصاد ق

 
اما مقارنة معدل نمو لسنة واحدة بي   اقتصادات مختلفة الحجم والهيكل فيثي  تساؤالت عديدة 

ها. بيان وزا ي البداية بأن العراق واولها عن الهدف منها وإمكانية سوء تفسي 
 
رة المالية المشار اليه ق

ي خالل عام   دول الخليج العرن 
قد يوجي للقارئ غي   2021يحقق اعىل معدل نمو اقتصادي بي  

hg ها ي دول الخليج وغي 
 
ي اداءه عىل مثيالته ق

 
ي أكي  او متفوق ق

 
متخصص بأن االقتصاد العراق

وفق هذا القياس يمكن االستنتاج بأن  ألنهمن دول المنطقة. وهذا بطبيعة الحال غي  صحيح، 
ي سنة 

 
ي الذي يتوقع ان يسجل معدل نمو ق % انه متفوق عىل 123.2بمقدار  2021االقتصاد الليت 

 (7العراق وكل دول الخليج والمنطقة )جدول رقم 
 

 من بي   
ً
ي األكير انكماشا ي واالقتصاد الليت 

 
وفق بيانات صندوق النقد الدولي كان االقتصاد العراق

ي سنة 
 
ي المنطقة ق

 
، بمعت  ان األداء لهذه السنة انخفض عن مستوى 2020الدول النفطية ق
. وهذا يشي  ال الهشاشة العالية 59.7% و 15.7( بمقدار 2019السنة السابقة )  % عىل التوالي

نسبيا القتصاد الدولتي   بسبب اعتمادهما المفرط عىل صادرات النفط وتأثرهما بانهيار أسعار 
. وليس من الغريب ان يقود تحسن  النفط الدولية فضال عن حالة عدم االستقرار السياسي
ي السنة التالية ليسجل األعىل من بي   الدول النفطية 

 
عائدات النفط ال ارتفاع معدل النمو ق

 ودول المنطقة غي  النفطية.  األخرى
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 ( مقارنات معدالت نمو االقتصاد العراق

 
 2020معدل النمو  

)  )فعلي
 2021معدل النمو 

 )اسقاط(

 الدول المصدرة للنفط

 %3.6 % 15.7- العراق
 %2.8 %4.1- السعودية 

 %0.9 %8.9- الكويت

 %2.2 %6.1- االمارات
 %1.9 %3.6- قطر

 %123.2 %59.7- ليبيا
 الدول المستوردة للنفط

 %3.3 %3.6 مرص 
 %2.0 %1.6- االردن

 %9.0 %1.8 تركيا 
، أكتوبر  . تقرير آفاق االقتصاد الدولي   2021المصدر: صندوق النقد الدولي
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ي ومعدالت النمو 

 
لقد اتضح من خالل مراجعة وتحليل األرقام الخاصة بأداء االقتصاد العراق

% ال 3.6بمقدار  2021الفعلية والمتوقعة ان تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب خالل سنة 
ي سنة 

 
ات جائحة كورونا ق ي من تأثي 

 
ي االقتصاد العراق

 
ورة تعاق ي بالرص 

. كما تبي   أيضا ان 2020يعت 

المعدل للنمو الذي يبدو عاليا جاء نتيجة حيلة حسابية وهي االنخفاض الكبي  لمستوى هذا 
ي وهو كميات وأسعار 2020السنة السابقة ) ي لمتغي  خارج  ( من جانب، وبسبب التحسن النست 

ايد من جانب اخر، أي ان مصدر  ي يصدرها العراق لتلبية جزء من الطلب العالمي المي  
النفط الت 

ي النمو هو بال
 
ي القيمة المضافة ق

 
درجة األول زيادة الري    ع النفطي وليس بسبب ارتفاع ملموس ق

 القطاعات اإلنتاجية غي  النفطية المنتجة للسلع المتاجر بها. 
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ي عىل مدى الخمسي   عاما الماضية مما 
 
الشكل التالي يبي   تذبذب معدالت نمو االقتصاد العراق

ي أسواق النفط يؤكد عىل الطبيعة الريعية لالقتصاد ال
 
ي وتأثره الكبي  بالتقلبات الحادة ق

 
عراق

 الدولية. 
 

ة 2الشكل رقم ) ي خالل الفب 
 
 2020-1970(: تذبذبات معدالت نمو االقتصاد العراق

 

 
  موقع البنك الدولي المصدر: 

 
ي مع معدالت نمو اقتصادات أخرى لسنة 

 
اما مقارنات معدل النمو السنوي لالقتصاد العراق

منفردة فتبي   انها ليس لها أي داللة إحصائية تذكر وخصوصا بي   اقتصادات مختلفة الهيكلية 
اء  ي سنوات غي  اعتيادية. ولم نجد ما يشي  ال ان هذه المقارنات تمت من قبل خي 

 
والحجم وق
. صندوق ا  لنقد الدولي

 
ي ذكرها بيان وزارة 

ي والت 
 
ي االقتصاد العراق

 
 السؤال الكبي  عن ماهية اإلصالحات الجوهرية ق

ويبق 
ي الورقة 

 
ي واقع الحال لم نرى تنفيذ أي إصالحات جوهرية معلنة ق

 
المالية من دون إجابة. ق

ًرا شعبًيا واسًعا وجدال البيضاء اال القليل واقترصت عىل تغيي  سعر ضف الدوالر والذي اثار تذم
ي الجهاز 

 
ي المالية العامة وق

 
بي   االقتصاديي   عىل توقيته ومقداره. اما اإلصالحات المنشودة ق
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ي فال تزال قائمة االنتظار حت  تشكيل الحكومة  اإلداري للدولة ومكافحة الفساد المستشر
 الجديدة. 
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الزميل مصباح كمال عىل مراجعته اللغوية ودعمه المتواصل لهيئة تحرير موقع شبكة و 
 .  االقتصاديي   العراقيي  
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