
                                                                       

اعداد / يا�سر ح�سن ح�سني

بعد التغيري الذي حدث عام 2003 خطا 
العراق خطوات هامة يف جمال اال�سالح 
ومواكبته  العراقي  لالقت�ساد  الهيكلي 
واالنفتاح  االقت�سادية  العوملة  متطلبات 
انتهج  حيث  اخلارجية  اال�سواق  على 
واالجراءات  ال�سيا�سات  من  جمموعة 
امليادين  خمتلف  �سملت  اال�سالحية 
تاهيل  اعادة  اىل  هدفت  االقت�سادية 
التناف�سية يف  االقت�ساد وحت�سني قدرته 
اقت�ساد عاملي مفتوح امام حركة التجارة 
وتدفقات روؤو�ش االموال وذلك من خالل 
حماولة اجتذاب اال�ستثمارات االجنبية 

وتن�سيط قطاع الت�سدير .
االجراءات املتخذة لتطوير التجارة اخلارجية

ق  �شيا  التجارة اخلارجية يف  بذلت جهود كبرية تهدف اىل تطوير 
و�شع اال�ش�ض لالنتقال من االقت�شاد املركزي املوجه اىل الية اقت�شاد 
االختالالت  ملعاجلة  الوطنية  ال�شادرات  تن�شيط  خالل  من  ال�شوق 
التي يعاين منها هيكل التجارة اخلارجية العراقية  وميكن تلخي�ض 

تلك االجراءات يف مايلي :ــ
حيث  العراقي  االقت�شاد  يف  االرتكاز  نقطة  ميثل  النفط  ان  مبا  ــ   1
يعترب ال�شلعة االكرث اهمية يف هيكل ال�شادرات العراقي بن�شبة اكرث 
من ) 90% ( من ال�شادرات العراقية فكان من البديهي وامل�شلم به ان 
تتجه االنظار له ويحظى بال�شدارة من حيث االهتمام بتطوير هذه 
ال�شناعة املهمة وحت�شينها لتوازي دول املنطقة وتفوقها لذلك قامت 
النفطية  الرتاخي�ض  بجوالت  ماعرفت  بطرح  العراقية  احلكومة 

لتطوير ال�شناعة النفطية العراقية .
2ـ ـ تفعيل االتفاقيات الثنائية املعقودة بني العراق ودول العامل واعادة 
الدول  اقت�شاديات  التوا�شل مع  ملد ج�شور  التجارية  امللحقيات  فتح 

االخرى 
احلاجة  ل�شد  وال�شادرات  اال�شتريادات  حركة  امام  القيود  رفع  ــ   3
اثنتا  من  اكرث  دام  اقت�شادي  ح�شار  بعد  العراقية  لل�شوق  الكبرية 

ع�شر �شنة 
4 ــ ال�شعي النظمام العراق مبنظمة التجارة العاملية ابتداءا من عام 
�شوطا  الدولية  املنظمة  مع  مفاو�شاته  يف  العراق  قطع  وقد   2004

وا�شعا 
حتفيز  خالل  من  احلرة  املناطق  وتو�شيع  لتطوير  5-ال�شعي 
امل�شتثمرين على اال�شتثمار فيها وكذلك مراجعة العقود ال�شابقة مع 

امل�شتثمريني وابقاء ال�شالح منها 
خالل  من  الكمركية  واالإدارة  احلدودية  املنافذ  لتطوير  6-ال�شعي 
الكرتوين  نظام  ا�شتخدام  اىل  للو�شول  املتخ�ش�شة  اللجان  ت�شكيل 
يقوم بتح�شني قدرة وفعالية االداء الكمركي ومن هذه اللجان جلنة 

امليزان التجاري العراقي 
اكرث  نظام  اىل  الو�شول  بهدف  ال�شرف  �شعر  وا�شتقرار  حت�شني  7ــ 
روؤو�ض  وتدفقات  التجارة  حيث  من  اخلارجي  العامل  مع  تناغما 
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االموال وذلك للم�شاهمة يف رفع م�شتوى االنتاج وتعزيز املناخ اال�شتثماري 
8 ــ املبا�شرة بو�شع االطار القانوين واملوؤ�ش�شي الرامي اىل تر�شيخ مبدا قواعد 
ال�شوق وحرية اال�شعار ومنع املمار�شات االحتكارية ويتمثل ذلك يف �شدور قانون 

اال�شتثمار املعدل وقانون حماية امل�شتهلك وقانون حماية املنتجات العراقية .
واقع التجارة اخلارجية:  

تظهر البيانات املتاحة ان حجم التجارة اخلارجية ) ال�شادرات + اال�شتريادات( 
قد �شهد تطورا ملحوظا خالل ال�شنوات االخرية فقد ارتفع من اكرث من 39 
مليار يف عام 2004 اىل قرابة 72 مليار ون�شف عام 2009 مما يوؤ�شر اىل زيادة 
درجة انفتاح االقت�شاد العراقي على العامل اخلارجي ومما جتدر اال�شارة اليه 
ان هذه الزيادة الكبرية تعود اىل ارتفاع ا�شعار النفط العاملية ونتيجة التطورات 
والتي  واال�شترياد   ) النفطية منها خا�شة   ( الت�شدير  ن�شاطات  �شهدتها  التي 

ميكن ا�شتعرا�شها على النحو التي :
اواًل :ال�سادرات 

�شجلت قيمة ال�شادرات الكلية للعراق مع دول العامل عام 2006 ما مقداره
امريكي  دوالر  مليون  وع�شرون  وت�شعة  وخم�شمائه  مليار  ثالثني    )30529  (
( ثالث و�شتون مليار و�شبعة مائة و�شته  وارتفعت يف عام 2008 اىل ) 63726 
وع�شرون  مليون دوالر امريكي ثم انخف�شت يف عام 2009 اىل )39427 ( ت�شع 

وثالثون مليار واربع مائة و�شبع وع�شرون مليون دوالر امريكي 
العام  االجتاه  خط  ان  اىل   2009 عام  احلا�شل  االنخفا�ض  من  وبالرغم 
لل�شادرات الكلية يوؤ�شر باالجتاه املوجب �شعودا مما يوؤ�شر اىل حت�شن ملحوظ 
يف االقت�شاد العراقي وان االنخفا�ض امل�شجل بني عام 2008 و2009 هو ب�شبب 
االرتفاع احلاد يف ا�شعار النفط يف عام 2008 واالنخفا�ض احلاد يف بداية 2009 

ب�شبب االزمة العاملية 
واجلدول التايل يبني خط االجتاه العام لل�شادرات الكلية العراقية

)مليون دوالر( 

 2006 عام  من  للفرتة  العراقية  ال�شادرات  جغرافية   )2( رقم  املخطط  يبني 
اىل 2009 حيث يت�شح لنا ان دول االمريكيتني متثل اكرب امل�شتوردين بالن�شبة 
للعراق لكونهم ي�شتوردون قرابة ال)54% ( من جمموع �شادرات العراق الكلية 
يف هذه االربع �شنوات اأي مبا جمموعه 93109 مليار دوالر امريكي يليها دول 
ن�شبة  االوربي  االحتاد  دول  اىل  العراق  �شادرات  متل  حيث  االوربي  االحتاد 
مليار  واربعني  اثنان   )  42.305( بقيمة  اأي  �شادراته  جمموع  من   )%24.4(
وثالثة مائة وخم�شة مليون دوالر بعدها تاتي الدول اال�شيوية بن�شبة )%14.9( 
لالحتاد  منظمة  الغري  اوربا  ودول  العربية  الدول  عدا  العامل  دول  باقي  ثم 
االوربي بن�شبة )2.44 %( ثم الدول العربية  بن�شبة ) 2.3 %( ثم دول اوربا الغري 

منظمة لالحتاد االوربي بن�شبة ) 1.4 % (          
 ال�سادرات الكلية للعراق من عام 2006 اىل عام 2009

اهم ال�سركاء التجاريني بالن�سبة لل�سادرات العراقية
متثل  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان  عليها  ح�شلنا  التي  املعلومات  ت�شري   
ال�شريك اال�شرتاتيجي بالن�شبة للعراق من حيث �شادراته حيث ت�شكل �شادرات 
بن�شبة  الثانية  باملرتبة  الهند  تاتي  ثم  امريكا مان�شبته )%27.62(  العراق اىل 
ايطاليا لت�شكل ن�شبة ) 10.14 %( ثم كوريا وتايوان وال�شني  ) 14.45 %( ثم 
بن�شبة ) 8.62 % و5.61 %و 4.23% ( على التوايل واخريا كل من هولندا واليابان 

بن�شبة ) 4.13 % و 3.99 % ( على التوايل 
ومن اجلدير بالذكر ان اغلب ال�شادرات العراقية تتمثل بالنفط اخلام 

العراقية  لل�شادرات  بالن�شبة  التجاريني  ال�شركاء  اهم  يبني  التايل  واملخطط 
للعام 2009 

جغرافية ال�سادرات العراقية :

)1(

)2(
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اال�ستريادات 
�شجلت اال�شتريادات العراقية الكلية ارتفاعا كبريا من عام 2006 اىل عام 2009  
ع�شرون   )  20892  (  2006 عام  بلغت  حيث   )  %  84  ( فيها  النمو  ن�شبة  و�شلت 
مليار وثمان مائة واثنان وت�شعون مليون دوالر امريكي لت�شل عام 2009 اىل 
)38437 ( ثمان وثالثون مليار واربع مائة و�شبع وثالثون مليون دوالر وتوؤ�شر 
هذه الن�شبة ارتفاع القدرة ال�شرائية للمواطن العراقي وجناح اجراءات حترير 
التجارة املتخذة من قبل احلكومة العراقية وباملقابل يوؤ�شر �شعف ال�شناعات 
االرتفاع  ادى اىل هذا  املحلية مما  ا�شتطاعتها تغطية احلاجة  الوطنية وعدم 
الكبري يف ن�شبة اال�شتريادات والتي ترتكز معظمها على احلاجات اال�شتهالكية 

جغرافية اال�ستريادات 
تبني لنا جغرافية اال�شتريادات العراقية من دول العامل ان اعلى ن�شبة ا�شتريادات 
الكلية  اال�شتريادات  �شكلت  حيث  العربية  الدول  من  كانت  الدول  من  للعراق 
من عام 2006 اىل عام 2009 من الدول العربية ن�شبة ) 41.4 % ( من جمموع 
اال�شتريادات الكلي تليها دول اوربا الغري منظمة االحتاد االوربي لت�شكل ن�شبة 

) 25 % ( ثم الدول اال�شيوية لت�شكل ) 11.9 % (   ثم دول االمريكيتني لت�شكل
العامل  دول  وباقي   )  %  8.6  ( بن�شبة  االوربي   االحتاد  دول  بعدها   )%  11.2  (

بن�شبة ) 1.4 % ( 
واملخطط التايل يو�شح التوزيع اجلغرايف لال�شتريادات العراقية ح�شب ن�شبها 

اال�ستريادات الكلية للعراق من عام 2006 اىل عام 2009 

اهم ال�سركاء التجاريني للعراق بالن�سبة لال�ستريادات 
نالحظ من املخطط اأدناه وح�شب املعلومات املتوفرة ان تركيا تعترب ال�شريك 
ا�شتريادات  ن�شبة  متثل  حيث  اال�شتريادات  ناحية  من  للعراق  اال�شرتاتيجي 
العراق من تركيا لعام 2009 ما ن�شبته 24.99 % تليها �شوريا والواليات املتحدة 
وال�شني حيث كل منهم ميثل ن�شبة ) 17.66 % و 8.66 % و 6.79 % ( على التوايل 
ثم كل من االردن بن�شبة 4.17 % وايطاليا واملانيا بن�شبة ) 3.98 % و 3.97 %(    

على التوايل .

امليزان التجاري العراقي 
نالحظ رجحان كفة امليزان التجاري العراقي بالن�شبة للعراق يف معظم االوقات 
احادي  للعراق  ال�شلعي  التجاري  امليزان  ان  جند  النفط  ا�شتبعدنا  اذا  ولكن 

اجلانب لغري �شالح العراق مما يوؤ�شر تلكوؤ كبري يف االنتاج املحلي العراقي 
مع   2009 اىل   2006 لالعوام  العراقي  التجاري  امليزان  يبني  التايل  اجلدول 

تقدير للعام 2010  مع العلم ان م�شدر البيانات البنك املركزي العراقي 
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اال�ستنتاجات 
1 ـ يت�شح لنا مما تقدم ان االقت�شاد العراقي اقت�شاد يعتمد ب�شكل كلي 

على واردات النفط 
2 ـ جناح االجراءات املتخذة يف �شبيل حترير التجارة ويت�شح ذلك من 

خالل الزيادة احلا�شلة يف حجم اال�شتريادات الكلية 
3 ـ ترتكز اغلب ا�شتريادات العراق من الدول العربية حيث متثل ن�شبة 

40 % من اال�شتريادات الكلية  
يف حني يت�شح لنا �شعف ال�شادرات اىل الدول العربية حيث متثل ن�شبة 

2.4 % من ال�شادرات الكلية 
4 ـ اهم ال�شركاء التجاريني بالن�شبة لل�شادرات هي الواليات املتحدة ثم 
الهند ثم ايطاليا اما اهم ال�شركاء بالن�شبة لال�شتريادات هي تركيا ثم 

�شوريا ثم الواليات املتحدة   
اأي ان  امليزان التجاري يرجح ل�شالح العراق طول �شنوات الدرا�شة  ـ   5
ال�شادرات العراقية تغطي اال�شتريادات ولكن اذا ا�شتبعدنا النفط يكون 

امليزان التجاري العراقي احادي اجلانب لغري �شالح العراق 
املقرتحات 

وخا�شة  العامل  ودول  العراق  بني  الثنائية  االتفاقيات  درا�شة  اعادة  ـ   1
ا�شتريادات  حجم  وو�شع  لال�شتريادات  بالن�شبة  التجاريني  ال�شركاء 
على  احل�شول  يف  ال�شتخدامها  االعتبار  بعني  الدول  هذه  من  العراق 

بني  املياه  م�شكلة  املثال  �شبيل  على  منها  اال�شعدة  خمتلف  على  املكا�شب 
على  العراق  من  العربية  للدول  ال�شلبية  املواقف  وكذلك  وتركيا  العراق 

امل�شتوى ال�شيا�شي والتمثيل الدبلوما�شية  
ال�شناعات  نحو  وتوجيهه  العراقي  اخلا�ض   القطاع  بتفعيل  االهتمام  ـ   2
الت�شديرية لتغطية العجز الكبري يف امليزان التجاري بعد ا�شتبعاد ال�شناعة 
العام  القطاعني  بني  حقيقية  �شراكة  خلق  خالل  من  ذلك  ويتم  النفطية 
التحول  لعملية  الدولة  وقيادة  العام  القطاع  �شركات  تاأهيل  مع  واخلا�ض 

هذه 
فتح  خالل  من  العامل  دول  مع  الثنائية  االقت�شادية  العالقات  تفعيل  ـ   3
هولندا  مثل  دول  هناك  ان  يالحظ  حيث  العامل  دول  اغلب  يف  ملحقيات 
تعترب �شريك اقت�شادي بالن�شبة لل�شادرات والتوجد لدينا ملحقية جتارية 

معها 
اجلانب  االحادي  الريعي  واقعه  من  وتخلي�شه  االقت�شاد  هيكلة  اعادة  ـ   4

وتنويع م�شادر املوارد الوطنية 
تعديالت  واجراء  �شامل  اداري  او  مايل  ا�شالح  عملية  نحو  التوجه  ـ   5

ت�شريعية مبا ينا�شب التوجهات االقت�شادية اجلديدة     
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