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خالصه مدیریتی 

• عــراق دومیــن واردکننــدة محصــوالت ایرانــی پــس از چیــن اســت کــه اهمیــت اســتراتژیک ایــن کشــور را بــرای 	
ــی  ــرات منف ــارغ از تأثی ــد ف ــر چن ــراق )ه ــران و ع ــاری ای ــط تج ــه رواب ــژه اینک ــه وی ــد؛ ب ــان می ده ــران نش ای

ــوده اســت. ــودی ب ــته صع ــال 98-1397پیوس ــز در س ــه ج ــوده(، ب ــران نب ــه ای ــا علی تحریم ه
• بــا توجــه بــه مذاکــرات میــان ایــران و عــراق بــرای افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری خــود بــه 20 میلیــارد دالر، از 	

14 میلیــارد دالر کنونــی، مجموعــه ای از اقدامــات در حوزه هــای سیاســت گذاری، تجــاری، حمل ونقــل، آموزشــی، 
زیرســاختی، اســتانداردها و بانکــی و مالــی از ســوی هــر دو کشــور ضــروری اســت. از آن جملــه:

• بــه واســطة تحریم هــا علیــه ایــران، عــراق در پرداخــت بدهــی خــود بابــت خریــد گاز و بــرق از ایــران بــا مشــکل 	
ــس  ــع فاینان ــوان منب ــه عن ــوان ب ــراق می ت ــای ع ــزد بانک ه ــران ن ــت ای ــات دول ــت؛ از مطالب ــوده اس ــه رو ب روب

ــرد. ــتفاده ک ــراق اس ــی در ع ــرکت های ایران ــای ش پروژه ه
•  فرســودگی روش هــا و ابزارهــای کشــاورزی عــراق احتمــاال ایــن کشــور را بــه بــازاری مهــم، هــم از نظــر خدمــات 	

مشــاوره ای و هــم از حیــث بــه روز کــردن تجهیــزات کشــاورزی تبدیــل خواهــد کــرد. عــاوه بــر فــروش تجهیــزات 
کشــاورزی بــه عــراق از ســوی شــرکت های ایرانــی، احــداث خطــوط تولیــد ایــن ماشــین آالت در عــراق )بــا شــرط 
ــط اقتصــادی دو  ــق رواب ــرای تعمی ــد فرصــت مناســبی ب ــت عــراق( می توان ــروش آن هــا از ســوی دول ــن ف تضمی

کشــور باشــد.
• یکــی از زمینه هــای توســعة همــکاری  حــوزة راه و ساختمان ســازی اســت. فرســودگی زیرســاخت های جــاده ای و 	

ســاختمانی عــراق بــه واســطة جنــگ، ســبب شــده تــا دولــت عــراق توجــه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته باشــد. 
• ــتلزم 	 ــه، مس ــورهای منطق ــا کش ــاری ب ــای تج ــاد توافق ه ــه انعق ــراق ب ــت ع ــل دول ــت تمای ــری از فرص بهره گی

ــران، در شــرایطی کــه عــراق در  ــرژی از ای ــن صــادرات ان ــدون در نظــر گرفت ــش واردات از عــراق اســت؛ ب افزای
حــوزة کاالیــی بــا تــراز تجــاری بــه شــدت منفــی روبــه رو اســت، احتمــاال بغــداد تمایلــی بــه انعقــاد توافــق تجــارت 
ــذار و  ــرایط گ ــد از ش ــطوح می توانن ــام س ــی در تم ــت گذاران ایران ــت. سیاس ــد داش ــران نخواه ــا ای ــی ب ترجیح
بازتعریــف وضعیــت تجاری-اقتصــادی عــراق بــرای پیشــبرد یــک قــرارداد تجــارت ترجیحــی میــان دو کشــور بهــره 

ببرنــد تــا زیرســاخت نهــادی ضــروری جهــت توســعه روابــط ایجــاد شــود.
• تجــارت خدمــات یکــی از حوزه هــای کمتــر پرداختــه شــده در روابــط میــان ایــران و عــراق اســت. در حالــی کــه 	

ــر  ــم کمت ــه آن ه ــه ک ــورت گرفت ــران ص ــوی ای ــی از س ــی فعالیت های ــم مذهب ــد توریس ــا مانن ــی حوزه ه در برخ
ــیل های  ــران از پتانس ــور ای ــی کش ــم درمان ــد توریس ــر مانن ــای دیگ ــت، در حوزه ه ــته اس ــادی داش ــة اقتص جنب
باالیــی بــرای ارائــة خدمــات بــه اتبــاع عراقــی برخــوردار اســت. فقــدان زیرســاخت ها و شــرکت های ارائــه دهنــدة 
خدمــات آســیب های مهمــی بــه ایــن مســئله وارد کــرد. ایــن امــر می توانــد توســط بخــش خصوصــی مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 
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مقدمه1

ــه واســطة مــرز طوالنــی و پیوســتگی های قومــی  ــا اعمــال تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران، عــراق ب هم زمــان ب
و مذهبــی بــا ایــران، بــه لحــاظ اقتصــادی بــرای ایــران اهمیــت داشــته اســت. فرســودگی و کاســتی های زیرســاختی 
ــار  ایــن کشــور و ناتوانــی بغــداد در تأمیــن نیازهــای روزمــرة جامعــة 40 میلیونــی عــراق، فرصــت مناســبی را در اختی
ــط  ــوذ سیاســی و اجتماعــی خــود در جهــت توســعة رواب ــا از نف ــرار داده ت ــران ق ــی و خصوصــی ای بخــش هــای دولت
ــران، پــس از چیــن  ــی ای ــن مقصــد صادرات ــه بزرگتری ــی ب ــد. در نتیجــه،  همســایة غرب ــا عــراق بهــره جوی تجــاری ب
تبدیــل شــده اســت؛ بــه طــوری کــه حجــم تجــارت کاال و انــرژی ایــران و عــراق بــه 14 میلیــارد دالر رســیده اســت. 
ــع عظیــم نفتــی و افزایــش تولیــد و صــادرات آن، افزایــش روزافــزون هزینه هــای  علیرغــم برخــورداری عــراق از مناب
ــا  ــراق ب ــت ع ــرایط دول ــن ش ــت؛ در ای ــده اس ــراق ش ــازی ع ــرای بازس ــع الزم ب ــن مناب ــع از تأمی ــت مان ــاری دول ج
هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای توســعه ای ایــن کشــور مجموعــة گســترده ای از اصاحــات در عرصه هــای حکمرانــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی را در قالــب اســناد باالدســتی خــود تدویــن کــرده اســت. در حــوزة اقتصــادی تأمیــن منابــع الزم 
بــرای بازســازی عــراق از طریــق جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، افزایــش تولیــد و کارایــی در بخــش نفــت، کاهــش 
ــای  ــن کااله ــازی )تأمی ــد بازس ــردن آن در فراین ــر ک ــی و درگی ــش خصوص ــت بخ ــت، تقوی ــاری دول ــای ج هزینه ه
مصرفــی، کشــاورزی و امنیــت غذایــی، اشــتغالزایی و صنعــت ســاختمان( و همگرایــی اقتصــادی منطقــه ای را در دســتور 

کار قــرار داده اســت.
ــن کشــور  ــت اقتصــادی و تجــاری عــراق، اســناد توســعه ای ای ــه وضعی ــی ب ــس از نگاهــی کل در پژوهــش حاضــر، پ
بررســی شــده و ســپس بــه مناســبات تجــاری آن بــا شــرکای عمــد پرداختــه شــده اســت؛ بــا اســتناد بــه نتایــج ایــن دو 
بخــش تــاش شــده یــک ارزیابــی کلــی از سیاســت تجــاری عــراق و رئــوس برنامه هــای ایــن کشــور در ایــن حــوزه 
ارائــه شــود. در بخــش چهــارم روابــط تجــاری ایــران و عــراق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و در نهایــت برخــی 

پیشــنهادات بــرای ارتقــاء ایــن روابــط و توســعة روابــط تجــاری دو کشــور طــرح شــده اســت.

تجارت و اقتصاد عراق در یک نگاه

عــراق یکــی از مهمتریــن همســایگان ایــران در حــوزة تجــارت خارجــی اســت کــه وجــود مــرز مشــترک طوالنــی و 
ــه ویــژه طــی ســال های گذشــته یکــی از مقاصــد مهــم کاالهــای ایرانــی  ــا ب روابــط تاریخــی کمــک کــرده اســت ت
بــه شــمار آیــد. ایــن کشــور بــا مســاحت 437 هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیــت 40 میلیــون نفــری، در مرزهــای غربــی 
ایــران واقــع شــده و بــا ترکیــه، ســوریه، عربســتان ســعودی، اردن و کویــت مــرز مشــترک دارد. کشــور عــراق صاحــب 

ــا ضعــف  ــر عــراق در 40 ســال گذشــته، ایــن کشــور در زمینــة برنامه ریــزی  اســتراتژیک ب ــه شــرایط حاکــم ب ــا توجــه ب 1- ذکــر ایــن نکتــة ضــروری اســت کــه ب
ــدة اقتصــاد کشــور صــورت داده  ــرای ترســیم خطــوط آین ــرای تدویــن برنامه هایــی ب ــت عــراق تاش هایــی ب ــر دول ــه ور اســت. تنهــا در ســال های اخی شــدیدی روب
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســئله معــدود برنامه هــای مدونــی کــه در دســترس قــرار دارد، عمومــا کلــی و فاقــد جزئیــات و جشــم اندازهای عملیاتــی هســتند. از ســوی 
دیگــر، عــدم عضویــت عــراق در ســازمان تجــارت جهانــی بــه معنــای فقــدان ارزیابی هــای مــدون و ســاختارمند نهادهــای بین المللــی از سیاســت های تجــاری ایــن 
کشــور نیــز هســت کــه منجــر بــه ضعــف داده هــای موجــود در ایــن حــوزه هــم شــده اســت. علیرغــم ایــن مشــکل ها، پژوهــش حاضــر کوشــیده اســت خطــوط کلــی 
اقتصــادی و سیاســت تجــاری عــراق را از دو ســند توســعه ای و یــک قانــون در خصــوص ســرمایه گذاری خارجــی اســتخراج کنــد و داده هــای تجــارت خارجــی ایــن 

کشــور را نیــز از منابــع پراکنــده جمــع آوری کنــد تــا تصویــر حتــی االمــکان کاملــی از سیاســت تجــاری ایــن کشــور فراهــم آورد.
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ــا اســتخراج 6 میلیــون بشــکه نفــت در روز،  ــوده و ب ــا 140 میلیــارد بشــکه ب ــا ب پنجمیــن ذخایــر اثبات شــدة نفــت دنی
دومیــن تولیدکننــدة بــزرگ نفــت در اوپــک بــه شــمار می آیــد. بــا توجــه بــه مصــرف پاییــن داخلــی عــراق )کمتــر از 
یــک میلیــون بشــکه در روز( صــادرات محصــوالت گــروه نفتــی بــا فاصلــة زیــاد )97 درصــد کل صــادرات( مهمتریــن 

ــن کشــور را تشــکیل می دهــد. تجــارت خارجــی ای
 طبــق آمارهــای ســازمان تجــارت جهانــی، در ســال 2020 تولیــد ناخالــص داخلــی عــراق 172.199 میلیــارد دالر بــوده 
ــادل 14/8- درصــد از  ــن کشــور مع ــة تجــارت خارجــی ای ــه عــدد 5210 دالر می رســد. موازن اســت کــه ســرانة آن ب
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال 2020 بــوده اســت. ســرانة تجــارت خارجــی عــراق در بــازة زمانــی 2018 
ــه 33.8  ــازة زمانــی ب ــوده و ســهم تجــارت از تولیــد ناخالــص داخلــی آن در همیــن ب ــر 1763 دالر ب ــغ ب ــا 2020 بال ت
درصــد می رســد. بــر ایــن اســاس، عــراق رتبــة 52 جهــان در صــادرات کاال و رتبــة 51 جهــان در واردات کاال بــه شــمار 
مــی رود، در حالــی کــه در حــوزة خدمــات تجــاری، رتبــة هــای 80 و 48 جهــان را بــه ترتیــب در صــادرات و واردات بــه 
خــود اختصــاص داده اســت کــه نشــان از شــکاف در میــزان صــادرات و واردات ایــن کشــور دارد. ارزش صــادرات کاالی 
ــارد دالر  ــر 44.484 میلی ــغ ب ــد و ارزش واردات آن بال ــارد دالر می رس ــه 41.738 میلی ــال 2020 ب ــراق در س ــور ع کش
می شــود. صــادرات کاالی عــراق در بــازة زمانــی 2010 تــا 2020 بــا نوســان ارزش 2- درصــد همــراه بــوده اســت، در 
ــوده کــه می تــوان آن  ــه ترتیــب 11- درصــد و 49- درصــد ب حالــی کــه در دو ســال منتهــی بــه 2020، ایــن عــدد ب
را تــا حــد زیــادی بــه تأثیــر بحــران کرونــا نســبت داد. همچنیــن، واردات کاالی عــراق نیــز طــی همیــن بــازة زمانــی 
نوســاِن ارزش صفــر درصــد را بــه نمایــش می گــذارد کــه در دو ســال نهایــی ایــن بــازه، ایــن اعــداد 19- و 4 - درصــد 

بوده انــد.
صــادرات عــراق بــه طــور مطلــق وابســته بــه نفــت و مــواد معدنی اســت، بــه گونــه ای کــه در ســال 2020، معــادل 97.2 
درصــد از صــادرات ایــن کشــور را محصــوالت ایــن گــروه تشــکیل مــی داده اســت. در رتبه هــای بعــدی محصــوالت 
گــروه کشــاورزی و صنعتــی هــر کــدام بــا 0.1 درصــد قــرار دارنــد. در حــوزة واردات نیــز محصــوالت گــروه صنعتــی 
بــا 74.3 درصــد و پــس از آن محصــوالت کشــاورزی بــا 20.4 درصــد و محصــوالت گــروه ســوخت و معدنــی بــا 4.4 
درصــد قــرار می گیرنــد. مبدأهــای وارداتــی عمــدة عــراق بــر مبنــای آمــار ســازمان تجــارت جهانــی )2014( بــه ترتیــب 
کشــورهای چیــن )28.3 درصــد(، امــارات متحــدة عربــی )14.9 درصــد(، جمهــوری کــره )7.8 درصــد(، اتحادیــة اروپــا 
ــن مبداهــا  ــای آمارهــای OEC در ســال 2020 ای ــر مبن ــوده اســت. ب ــاالت متحــده )6.6 درصــد( ب )7.1 درصــد( و ای
کشــورهای امــارات متحــدة عربــی )28.1 درصــد(، چیــن )23.4 درصــد(، ترکیــه )19.6 درصــد(، اتحادیــة اروپــا و هنــد 

بــوده انــد. 
مهمتریــن صــادرات عــراق در حــوزة کشــاورزی )2016( شــامل پوســت خــام گوســفند )2 میلیــون دالر(، امعــاء و احشــاء 
حیوانــات )2 میلیــون دالر(، چغنــدر قنــد )0.1 میلیــون دالر( و دیگــر محصــوالت حیوانــی و حیوانــات زنــده )0.1 میلیــون 
ــون دالر( و  ــون دالر(، شــکر )382 میلی ــج )451 میلی ــون دالر(، برن ــدم )562 میلی دالر( و واردات آن )2014( شــامل گن
کنســتانتره شــیر و خامــه )137 میلیــون دالر( بــوده اســت. طــی همیــن ســال ها و در حــوزة محصــوالت غیرکشــاورزی، 
ــر از  ــارد دالر(، محصــوالت پترولیومــی غی ــه ترتیــب شــامل نفــت خــام )43.623 میلی ــر کشــور عــراق ب صــادرات برت
نفــت خــام )145 میلیــون دالر( و چــرم )1 میلیــون دالر( و واردات اصلــی آن شــامل گاز طبیعــی )6.387 میلیــارد دالر(، 
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ــا فــوالدی )3.899 میلیــارد دالر(، نفــت طبیعــی  لوله هــای غیرفلــزی )4.051 میلیــارد دالر(، لوله هــای فلــزی آهنــی ی
غیــر از نفــت خــام )2.093 میلیــارد دالر( و هادی هــای الکتریکــی )1.730 میلیــارد دالر( بــوده اســت. 

ــادل 3.449 و 13.679  ــب مع ــه ترتی ــال 2020 ب ــراق در س ــور ع ــادرات و واردات کش ــات، ص ــارت خدم ــوزة تج در ح
ــا ایــن  ــد. ب ــه ســال 2010 داشــته ان ــه ترتیــب رشــدهای 5 و 4 درصــدی را نســبت ب ــوده اســت کــه ب میلیــارد دالر ب
حــال، تأثیــر بحــران کوویــد 19 در ایــن حــوزه نیــز کامــا مشــهود اســت. بــا وجــود رشــدهای مزبــور، صــادرات و واردات 
خدمــات کشــور عــراق در ســال 2020 بــه ترتیــب پنجــاه و چهــل درصــدی کاهــش پیــدا کــرده اســت. در ایــن بخــش، 
مســافرت بــا 27.3 درصــد از کل صــادرات خدمــات در صــدر قــرار دارد و حمل ونقــل نیــز ســهمی 11.9 درصــدی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. در مقابــل، در بخــش واردات، حــوزة حمل ونقــل بــا 40.7 درصــد در رتبــة اول قــرار گرفتــه 

و مســافرت بــا 30.5 درصــد در جایــگاه دوم اســت. 
تصویر شماره 1: نمودار تجارت خدمات در عراق

 منبع: سازمان تجارت جهانی 
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بخش اول: سیاست تجاری عراق

الف- استراتژی های توسعه و اسناد سیاست تجاری

دولــت عــراق بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای توســعه ای ایــن کشــور دو برنامــة توســعه ای را بــا نام هــای »گــزارش 
رســمی بــرای اصاحــات اقتصــادی« و »آینــده ای کــه مــا می خواهیــم؛ چشــم انداز عــراق بــرای توســعة پایــدار« کــه 
ــا نــام ســند توســعة 2030 عــراق نیــز شــناخته می شــود بــه تصویــب رســانده اســت. افــزون بــر ایــن دو ســند کــه  ب
ــون موســوم  ــی، اقتصــادی و اجتماعــی شــامل می شــود، قان حــوزة گســترده ای از اصاحــات را در زمینه هــای حکمران
ــا هــدف تعییــن ســازوکارهای جــذب ســرمایة خارجــی در اولویت هــای  بــه »قانــون 13«، مصــوب ســال 2006 نیــز ب

توســعه ای عــراق اهمیــت دارد.

1( گزارش رسمی برای اصالحات اقتصادی1

ایــن برنامــة جامــع در واقــع نقشــه راه اصاحــات اقتصــادی عــراق اســت کــه تــاش دارد چالش هــای »ده هــا ســاله« 
اقتصــاد ایــن کشــور را حل وفصــل کنــد.2 مطابــق توضیحــات وزارت مالیــة عــراق، هــدف ایــن گــزارش رســمی »قــرار 
دادن اقتصــاد عــراق در مســیری اســت کــه بــه دولــت اجــازه می دهــد گام هــای مناســب را بــرای توســعة اقتصــاد بــه 

ســوی اقتصــادی متنــوع و پویــا« بــردارد.
ــدی نابســامانی ها و  ــل کلی ــوان عام ــه عن ــت در اقتصــاد و اقتصــاد دســتوری ب ــش دول ــزارش، از گســترش نق ــن گ ای
مشــکات اقتصــادی ایــن کشــور یــاد می کنــد. بــر ایــن اســاس، ملی ســازی بخش هــای حیاتــی اقتصــاد در دهــة 70 
میــادی، اســتیای دولــت بــر تمــام ســطوح اقتصــاد بــا هــدف پشــتیبانی از جنــگ در دهــة 80 و اعمــال تحریم هــای 
ــروری و  ــزی اســتراتژیک، ســوءمدیریت، حامی پ ــدان برنامه ری ــار فق ــادی در کن ــة 90 می ــراق در ده ــر ع ــده ب فلج کنن
ایدئولــوژی سیاســی حاکــم بــر کشــور، عوامــل اصلــی گســترش نقــش دولــت در اقتصــاد بــوده اســت. موضوعــی کــه 

پــس از ســرنگونی حکومــت حــزب بعــث نیــز ادامــه یافتــه اســت.3 
افــزون بــر نقــش دولــت، عواملــی از جملــه ســقوط قیمــت نفــت )در ســال منتهــی بــه تنظیــم گــزارش(، تأثیــرات کرونــا، 
ــای  ــت درآمده ــدرن مدیری ــدان نظــام منســجم و م ــی، فق ــای مال ــف نهاده ــزی، ضع ــدان برنامه ری ســوءمدیریت و فق
ــودی زیرســاخت ها و  ــا و ناب ــودن رویه ه ــی ب ــی و قدیم ــودن بخــش بانکــی، پیچیدگ ــه روز نب ــدی و ب ــت، ناکارآم دول
ــده  ــمرده ش ــراق برش ــاد ع ــش روی اقتص ــواری های پی ــن دش ــوان مهم تری ــش به عن ــه داع ــگ علی ــای جن هزینه ه

اســت.
بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت، گــزارش رســمی بــرای اصاحــات اقتصــادی دو فــاز یــا مرحلــه را بــرای نیــل بــه اهــداف 
ــه طــول  ــا پنــج ســال ب ــة نخســت کــه پیش بینــی شــده اســت ســه ت اســتراتژیک اصلــی تعییــن کــرده اســت. مرحل
1- White Paper for Economic Reforms
2- Government of Iraq

3- مطابــق ایــن گــزارش، از ســال 2004 تــا 2020 مخــارج دولــت 400 درصــد افزایــش یافتــه و شــمار کارکنــان بخــش عمومــی ســه برابــر شــده اســت. همچنیــن 
از ســال 2006 تــا 2018، متوســط درآمدهــای یخــش عمومــی 134 درصــد افزایــش داشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بهــره وری کارکنــان تنهــا 12 درصــد و 
هزینه هــای زندگــی 28 درصــد افزایــش یافتــه اســت. در نتیجــه ایــن وضعیــت، طــی ســال های 2004 تــا 2020، هزینه هــای دولــت بــرای پرداخــت حقــوق کارکنــان 

و بازنشســتگان بخــش عمومــی ســریع ترین رشــد را در میــان ردیف هــای بودجــه دولــت فــدرال داشــته اســت.
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انجامــد، بــر اصاحــات فــوری بــرای کاهــش کســری بودجــه تمرکــز دارد. در مرحلــة دوم اقتصــاد و بودجــة فــدرال در 
مســیری مناســب قــرار می گیــرد کــه بــه عــراق امــکان انتخــاب مســیر توســعه را خواهــد داد.

این گزارش پنج ستون اصلی را برای برنامه های اصاحی مشخص کرده است:

دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار. 1
• کاهــش کســری بودجــه از 20 درصــد GDP بــه 3 درصــد و کاهــش هزینــة پرداخــت دســتمزدها از 25 	

بــه 12/5 درصــد بودجــة فــدرال
• واقعی کردن قیمت برق مصرفی تمام مصرف کنندگان بر مبنای قیمت سوخت در بازار جهانی	
• بازیابی و بازگرداندن پول های دزدیده و قاچاق شده از عراق 	
• افزایش درآمد دولت از طریق مالیات و عوارض	
• اصاح صندوق بازنشستگی عراق و حرکت تدریجی برای پایان دادن به حمایت دولت از آن	
• اصاح نظام مدیریت مالی	
• بازنگری در نرخ تبدیل دالر به دینار	

اعمال اصاحات ساختاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار. 2
• مدرن سازی و نوسازی بخش مالی	
• ــای 	 ــای خصوصــی و اصــاح بانک ه ــت از توســعة بانک ه مدرن ســازی و نوســازی نظــام بانکــی، حمای

دولتــی
• شتاب دادن به توسعة بانکداری الکترونیک	
• ایجاد بازارهای جدید همچون بازار کاال و بازار تبدیل ارز	
• حمایت از بخش های پیشران اقتصاد همچون نفت، گاز و کشاورزی	
• معرفی یک صندوق حمایت از بخش خصوصی و ساده سازی رویة ارائة کمک های غیرمالی	
• ایجاد فرصت های شغلی در بخش خصوصی و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط	
• اتخاذ یک استراتژی ملی برای آموزش با هدف پاسخگویی به نیازهای بازار در آینده	

بهبود زیرساخت ها. 3
• افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد تمام قسمت های بخش برق	
• توســعة زیرســاخت های دیجیتــال از جملــه ایجــاد امــکان دسترســی عمومــی بــه شــبکة 4G و آمادگــی 	

5G بــرای معرفــی فنــاوری
• ــرای ســرمایه گذاری 	 ــل و تشــویق بخــش خصوصــی ب ــی بخــش حمل ونق مدرن ســازی چارچــوب حقوق

در ایــن بخــش
• توسعة شهرهای صنعتی و مناطق آزاد در عراق	

ارائة خدمات اساسی و حمایت از گروه های آسیب پذیر طی فرایند اصاحات و پس از آن. 4
• بهبود تأمین آب آشامیدنی و آبیاری و تکمیل پروژه ها و شبکة فاضاب 	
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• ساخت 1000 مدرسة جدید طی دورة اصاحات	
• اصاح نظام تأمین اجتماعی	
• ــی، 	 ــی، خصوص ــای عموم ــتگان بخش ه ــرای بازنشس ــی ب ــدار مال ــان و پای ــام یکس ــک نظ ــیس ی تأس

ــط ــا مختل ــی ی تعاون
• ــی 	 ــات درمان ــه خدم ــهروندان ب ــی ش ــن دسترس ــرای تضمی ــی ب ــة درمان ــون بیم ــرای قان ــل و اج تکمی

ــروری ض
بهبود حکمرانی و معرفی تغییرات چارچوب حقوقی به نهادها و افراد برای اجرای اصاحات. 5

• بازنگری و بهبودبخشی به راهنمای رسمی در خصوص قراردادهای دولت	
• ارائة نظام حکمرانی الکترونیک با هدف تقویت نظارت دولت بر اخذ مالیات و عوارض	
• همکاری با سازمان های بین المللی برای بازگرداندن پول هنگفت قاچاق شده از عراق	
• تکمیــل پــروژة تأســیس مرکــز اطاعــات ملــی بــرای تســهیل دسترســی شــهروندان بــه اطاعــات، اخــذ 	

پاســپورت و مــدارک تأمیــن اجتماعــی
• معرفی امضای الکترونیک در نظام مدیریت عمومی و کاهش جابجایی کاغذ	

2( آینده ای که ما می خواهیم؛ چشم انداز عراق برای توسعة پایدار1

ایــن ســند کــه حاصــل همــکاری دولــت عــراق بــا برنامــة توســعة ملــل متحــد2 اســت، مبنــای یــک قــرارداد اجتماعــی 
جدیــد میــان دولــت و شــهروندان اســت و تــاش دارد ضمــن فائــق آمــدن بــر چالش هــای کنونــی پیــش روی توســعة 
عــراق، اســتراتژی توســعه ای متناســب بــا ظرفیت هــای ملــی ایــن کشــور، بــه ویــژه تنــوع جمعیتــی، منابــع طبیعــی و 

موقعیــت اســتراتژیک آن را تدویــن کنــد.
مطابــق ایــن ســند، مســیر آتــی عــراق بر اســاس ابعــاد مختلــف توســعة پایــدار –همگرایــی اجتماعــی، توســعة اقتصادی، 
پایــداری زیســت محیطــی و حکمرانــی خــوب در ســطوح محلــی و ملــی- مشــخص می شــود. چشــم انداز 2030 عــراق3 

شــامل بخش هــای متنوعــی اســت کــه رئــوس کلــی آن بــه شــرح زیــر اســت:4

توسعة نیروی انسانی. 1
• کاهش فقر5	
• ایجاد فرصت های شایسته و پایدار شغلی برای تمام افراد فاقد شغل6	
• ایجاد یک نظام آموزشی در برگیرنده و با کیفیت7	

1- The future we want, Iraq vision for Sustainable Development
2- UNDP
3- Ministry of Planning

4- بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش حاضــر، تــاش شــده اســت تــا بخش هایــی از ســند کــه بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه اقتصــاد و تجــارت مربــوط اســت 
بــا تفصیــل بیشــتری ارائــه شــود؛ بــه قســمت هایی از ســند کــه بــه موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی می پــردازد تنهــا بــه صــورت گــذرا اشــاره شــده اســت.

5- بر اساس داده های ارائه شده در سند، در سال 2018 حدود 20 درصد از جمعیت عراق فقیر محسوب می شدند.
6- در سال 2012، 89 درصد زنان و  30 درصد مردان عراق فاقد شغل بودند؛ در سال 2017 تنها 44 درصد از نیروی کار در فعالیت های اقتصادی دخیل بوده اند.

7- در حال حاضر 25 درصد زنان و یک ششم مردان 25 سال به باال هیچ گونه آموزش رسمی ندارند.
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• ایجاد نظام درمانی کارآمد و همه شمول1	
• تأمین مسکن مناسب و پایان دادن به اسکان غیررسمی2	

حکمرانی خوب. 2
• پاسداشت حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و تقویت بنیان های حکمرانی خوب3	
• تمرکززدایی مدیریتی و بهبود مشارکت عمومی در تصمیم سازی	
• شفافیت و مبارزه با فساد4	
• اصاح نظام مدیریت مالی و دستیابی به پایداری مالی	

اقتصاد متنوع. 3
• ــژه سیاســت گذاری 	 ــه وی ــتفاده از سیاســت های کان اقتصــادی ب ــا اس ــدار ب ــاال و پای ــد اقتصــادی ب رش

ــورم؛  ــر ت ــات و پیش بینی پذی ــرخ باثب ــن ن ــی و تضمی ــی عموم ــه و بده ــری بودج ــت کس ــی، مدیری مال
افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی غیرنفتــی و ایجــاد تــوازن میــان درآمدهــای نفتــی و غیرنفتــی و افزایــش 

GDP ســهم کشــاورزی و صنعــت در
• افزایش کارآمدی در بخش نفت5	
• ــعة بخــش 	 ــرای توس ــی ب ــای اصل ــد؛ اولویت ه ــعه کمــک کن ــه توس ــه ب ــد ک بخــش خصوصــی قدرتمن

ــرکت های  ــت از ش ــت دول ــر حمای ــت و ب ــده اس ــن ش ــاورزی تعیی ــاختمان و کش ــت س ــی صنع خصوص
ــی و  ــزرگ را داشــته باشــند، چــه عراق ــاس ب ــی ایجــاد اشــتغال در مقی ــه توانای کوچــک و متوســطی ک
چــه خارجــی تأکیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر زمینه هــای کلیــدی کــه بایــد در اولویــت دولــت بــرای 

ــر معرفــی شــده اســت: ــه شــرح زی تقویــت بخــش خصوصــی قــرار گیــرد ب
درگیر کردن بخش خصوصی به ویژه در تأمین کاالهای اساسی 	
حمایت از بخش های ساختمان سازی، کشاورزی، تجارت کاالهای کشاورزی و توریسم 	
ــع  	 ــت جام ــک سیاس ــن ی ــاری، تدوی ــای تج ــق توافق ه ــادی از طری ــی اقتص ــت همگرای تقوی

ــاد توافق هــای تجــاری  ــه انعق ــا اهــداف اســتراتژیک مشــخص از جمل ــرای عــراق ب تجــاری ب
دوجانبــه، توافق هــای تجــارت ترجیحــی و توافق هــای ســرمایه گذاری بین المللــی

بهبــود محیــط کســب وکار و ســرمایه گذاری و ایجــاد محیطــی مناســب و جــذاب بــرای  	
خارجــی ســرمایه گذاری 

ــا نســبت  ــن مســئله ســبب شــده اســت ت ــان اختصــاص داده اســت؛ همی ــه بخــش درم ــی کشــور را ب ــص داخل ــد ناخال ــا 5/5 درصــد از تولی ــراق تنه ــت ع 1- دول
ــد.  ــه 40 درصــد در ســال 2014 افزایــش یاب ــه نزدیــک ب ــه درآمــد آن هــا از اندکــی بیــش از 25 درصــد در ســال 2008 ب هزینه هــای درمانــی خانوارهــای عراقــی ب
2- در حــال حاضــر 3687 مجموعــه اســکان غیررســمی در عــراق در وجــود دارد کــه بــه طــور عمــده در بغــداد )1022 مجموعــه(، بصــره )677 مجموعــه(، ذی قــار 

)333 مجموعــه(، و کرکــوک )279 مجموعــه( قــرار دارنــد.
3- در رتبه بنــدی ســال 2015 در خصــوص شــفافیت ســازوکارهای تدویــن بودجــه، عــراق تنهــا حائــز 3 امتیــاز )از 100 امتیــاز( شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 

میانگیــن جهانــی 45 امتیــاز اســت.
4- بر مبنای گزارش های شفافیت بین المللی، عراق از سال 2003 تا 2018 در زمره فاسدترین کشورها در زمینه مالی و مدیریت دولتی قرار گرفته است.

ــد. ایــن ســند ظرفیــت تولیــد  ــی اقتصــاد عــراق باقــی خواهــد مان ــل پیش بینــی ســتون اصل ــده قاب ــر مبنــای ســند چشــم انداز 2030 عــراق، نفــت و گاز در آین 5- ب
نفــت خــام عــراق را برابــر بــا 8 میلیــون بشــکه در روز دانســته اســت؛ تعییــن 8 میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز، پــس از آن انجــام شــد کــه برنامه ریــزی بلندپروازانــه 

ســال 2012 بــرای رســیدن بــه 13/5 میلیــون بشــکه در ســال 2017 بــا شکســت کامــل روبــه رو شــد.
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• توسعة بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی1	
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــزی ب ــرزمین حاصلخی ــن س ــة بین النهری ــژه در منطق ــه وی ــراق ب ــاک ع ــد خ ــر چن ه
دهه هــا جنــگ ســبب آســیب های جــدی بــه تولیــد غــذا در ایــن کشــور شــده اســت. کاهــش محصــول، 
نوســان شــدید قیمت هــا، کــم آبــی و فقــدان امنیــت باعــث تضعیــف شــدید کشــاورزی در عــراق شــده 
اســت؛ وضعیــت دام پــروری نیــز در ایــن کشــور تحــت تأثیــر همیــن عوامــل بــه شــدت بحرانــی اســت؛ بــه 
طــوری کــه تلفــات دام در برخــی مناطــق بــه 95 درصــد رســیده اســت. بــر اســاس گــزارش ســال 2017 
ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی )فائــو(، زوال کشــاورزی در عــراق بــه عواملــی از جملــه 1( تکنولــوژی، 
ابــزار و تجهیــزات منســوخ 2( دسترســی انــدک بــه ابــزارآالت آبیــاری 3( کمبــود کــود و بــذر 4( آســیب 
ــه بخــش حمل ونقــل و زیرســاخت ها در نتیجــة جنــگ و 5( کســری بودجــه نســبت داده شــده اســت.  ب
در نتیجــة ایــن وضعیــت از ســال 2003 عــراق نزدیــک بــه 40 درصــد از محصــوالت کشــاورزی خــود را 

از دســت داده اســت.
زیرساخت توسعه یافته. 4

• ایجــاد فرصــت بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی در تأمیــن خدمــات زیرســاختی بــه ویــژه در حوزه هــای 	
ســامت، آمــوزش و حمل ونقــل در مناطــق شــهری

• ــت و 	 ــازی مدیری ــی و خصوصی س ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــاخت ها ب ــرمایه گذاری در زیرس ــة س ادام
ــداری از زیرســاخت ها نگه

• توسعة تولید برق از طریق کاهش یارانه ها و تشویق بخش خصوصی برای ورود به این حوزه	
• توســعة بخــش حمل ونقــل از طریــق افزایــش اتصــاالت ریلــی در ســطح محلــی و بین المللــی بــه ویــژه 	

انتقــال کاال میــان بنــادر، مرزهــا و مناطــق صنعتــی 
• ــت در 	 ــه اینترن ــری ب ــن دسترســی حداکث ــی و تأمی ــاوری اطاعــات و زیرســاخت های مخابرات توســعة فن

ســطح کشــور
ایجاد بخش مالی فعال. 5

• افزایــش اعتمــاد شــهروندان بــه نظــام بانکــی از طریــق تضمیــن دولــت در خصــوص بهره منــدی بانــک 	
از ســرمایة الزم و تمرکــز بــر تــداوم مشــارکت بــا بانک هــای مشــهور منطقــه کــه خواهــان فعالیــت در 

عــراق هســتند.
• ــرمایه گذاران 	 ــاد س ــات و اعتم ــش ثب ــدف افزای ــا ه ــپرده ها ب ــت س ــرای امنی ــازوکارهای الزم ب ــاذ س اتخ

در بخــش بانکــی
• ارائة اعتبار به بخش خصوصی 	

جامعة ایمن. 6
پایداری زیست محیطی. 7

1- کشت گندم و جو 80 درصد از اراضی قابل کشت عراق را به خود اختصاص داده است.
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3( قانون شمارة 13 هیئت سرمایه گذاری عراق

ایــن قانــون کــه در ســال 2006 بــه تصویــب رســیده اســت، ضمــن فراهــم آوردن بســتر حقوقــی الزم بــرای جــذب 
ــرده اســت: ــة ک ــراق ارائ ــرای ســرمایه گذاران خارجــی در ع ــر ب ــه شــرح زی ســرمایة خارجــی، مشــوق هایی ب

• جذب سرمایه گذاری خارجی در عراق بدون هیچگونه محدودیت در حجم و سهم از سرمایه	
• اعطای اجازة اقامت 3 ساله به سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان با اعضای خانواده	
• حمایت دولت عراق از خطرات غیرتجاری نظیر مصادرة اموال ملی و ارز خارجی	
• پوشش بیمة تضمین سرمایه گذاری چندجانبه	
• شــرکت های خارجــی در صــورت اســتقرار در شــهرک های صنعتــی عــراق امــکان بهره منــدی از 	

ــا خریــد آن هــا در اقســاط ســه ســاله و معافیــت از قوانیــن  خدمــات زیربنایــی، امــکان اجــارة امــاک ی
شــهرداری ها را دارنــد.

• ــن 	 ــتند؛ ای ــد هس ــی بهره من ــای مالیات ــال از معافیت ه ــا ده س ــرمایه گذارِی دارای مجــوز، ت ــای س پروژه ه
ــد. ــه 13 ســال افزایــش می یاب معافیــت در مناطــق کمتــر توســعه یافته ب

• دارایی هــا و ملزومــات وارد شــده بــه عــراق بــرای اهــداف پروژه هــای ســرمایه گذاری یــا افزایــش تولیــد 	
و بهــره وری از هــر گونــه کارمــزد یــا حقــوق گمرکــی معــاف هســتند.

• ــه 	 ــک و بیم ــت و گاز، بان ــای نف ــرمایه گذاری در بخش ه ــر از س ــه غی ــا ب ــة زمینه ه ــوق ها هم ــن مش ای
ــود. ــامل می ش را ش

• در بخــش مســکن، تنهــا تعهــد ســرمایه گذار خارجــی انتقــال واحدهــای مســکونی بــه شــهروندان عراقــی، 	
پــس از پایــان پــروژه اســت.

• در تمامــی حوزه هــا، ســود حاصــل از ســرمایه گذاری مطابــق مقــررات و دســتورالعمل های بانــک 	
مرکــزی عــراق، پــس از پرداخــت تمــام تعهــدات و بدهی هــای بــه دولــت ایــن کشــور، قابــل انتقــال بــه 

خــارج از کشــور اســت.

ب( موافقت نامه های تجارت آزاد و عضویت در سازمان ها و اتحادیه های تجاری

عــراق در ســال 2005 یــک چارچــوب توافــق تجــارت و ســرمایه گذاری1 بــا ایــاالت متحــده امضــا کــرد کــه در ســال 
2013 اجرایــی شــد. کشــور عــراق همچنیــن عضــو آژانــس چندجانبــة تضمیــن ســرمایه گذاری2 اســت و از 2004 عضــو 
ناظــر ســازمان تجــارت جهانــی نیــز هســت. در ســطح منطقــه و موافقت نامه هــای چندجانبــه، عــراق عضــو 9 پیمــان 
در قالــب اتحادیــه عــرب3 اســت و 32 موافقت نامــة دوجانبــه نیــز در ســطح جهانــی بــا کشــورهای دیگــر دارد. در ســال 
ــوریه،  ــر، س ــان، قط ــر، اردن، عم ــر، مص ــا الجزای ــارت آزاد ب ــة تج ــای دوجانب ــن موافقت نامه ه ــراق همچنی 2021، ع
ــا ایــن حــال، اخیــراً دولــت تمــام ایــن موافقت نامــه هــا را  ســودان، تونــس و امــارات متحــده عربــی داشــته اســت. ب
1- Trade and Investment Framework Agreement
2- MIGA
3- Arab League
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بــرای یــک دورة پنــج ســاله معلــق کــرده اســت تــا ارزیابی هایــی در مــورد وضعیــت آن هــا در پیونــد بــا اقتصــاد عــراق 
ــه عمــل آورد.1 ــی ب ــا و آســیب های احتمال و مزای

ــا  ــاری ب ــای تج ــامل موافقت نامه ه ــراق ش ــاری ع ــة تج ــال دوجانب ــای فع ــن موافقت نامه ه ــر مهمتری ــال حاض  در ح
اتحادیــة اروپــا، چیــن، ایــاالت متحــده امریــکا اســت.

موافقت نامة همکاری و شراکت عراق و اتحادیه اروپا 
ایــن موافقت نامــه در ســال 2012 امضــا و بخــش تجــاری آن از اوت همــان ســال اجرایــی شــد. دیگــر ابعــاد موافقت نامــه 
در اوت 2018 و پــس از مذاکــرات اتحادیــة اروپــا و دولــت عــراق عملیاتــی شــد. ایــن موافقت نامــه شــامل بخش هــای 
گســترده ای از جملــه در تجــارت کاال، تجــارت خدمــات، مــوارد مرتبــط بــا تجــارت از جملــه حقــوق مالکیــت معنــوی، 
ــن توافق نامــه شــامل مؤلفه هــای تجــارت ترجیحــی  ــع فنــی تجــارت و یــک ســازوکار حــل مناقشــات اســت. ای موان
ــرکت های  ــا ش ــابه ب ــای مش ــورداری از مزای ــی )برخ ــات عموم ــی در خدم ــرکت های اروپای ــازار ش ــه ب ــی ب و دسترس
داخلــی(، خدمــات و ســرمایه گذاری در عــراق اســت. همچنیــن، از ژانویــة 2018 اتحادیــة اروپــا اســتراتژی جدیــدی را در 
قبــال عــراق معرفــی کــرد کــه شــامل اهــداف اســتراتژیکی از جملــه ترویــج رشــد اقتصــادی پایــدار، مبتنــی بــر دانــش و 
همه گیــری و نیــز تولیــد شــغل اســت. در ســال 2020، اتحادیــة اروپــا چهارمیــن شــریک اقتصــادی بــزرگ عــراق بــود و 
12.1 درصــد از کل تجــارت جهانــی کاالهــای عــراق بــا ایــن مجموعــه بــود. در مقابــل، عــراق شــریک ســی و نهمیــن 
اتحادیــه اروپــا بــود و 0.3 درصــد از تجــارت جهانــی کشــورهای عضــو اتحادیــه بــا عــراق بــوده اســت. ارزش تجــارت 
کاال میــان دو طــرف در ایــن ســال بالــغ بــر 10.8 میلیــارد یــورو بــود کــه 7.3 میلیــارد یــوروی آن، عمدتــًا شــامل مــواد 
ســوختی و معدنــی، ســهم واردات اتحادیــه اروپــا از عــراق و در مقابــل، 3.5 میلیــارد یــورو نیــز ســهم واردات عــراق از 
اتحادیــة اروپــا، عمدتــًا شــامل ماشــین آالت و تجهیــزات حمل ونقــل، محصــوالت کشــاورزی و مــواد شــیمیایی بــود.2 

تصویر 2- مبادالت کاالیی اتحادیه اروپا و عراق 2019-21

منبع: کمیسیون اروپا 

1- International Trade Administration of the United States of America-4
2-  European Commission
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موافقت نامة تجاری جامع عراق و چین1
 بــا توجــه بــه رشــد بــی وقفــة روابــط تجــاری چیــن بــا کشــورهای منطقــة خاورمیانــه طــی یــک دهــة اخیــر، چنــدان 
دور از ذهــن نیســت کــه ایــن کشــور جــزء شــرکای تجــاری اصلــی کشــور عــراق نیــز باشــد. اشــاره شــد کــه طــی تمــام 
یــک دهــة گذشــته چیــن همــواره بزرگتریــن بــازار رو بــه رشــد بــرای کشــور عــراق بــوده اســت. ایــن کشــور، همچنیــن 
ــال،  ــن س ــود. در ای ــد و راه ب ــکار کمربن ــب ابت ــن در قال ــرمایه گذاری های چی ــد س ــن مقص ــال 2021 بزرگتری در س
شــرکت های چینــی 10.5 میلیــارد دالر در پروژه هــای کشــور عــراق ســرمایه گذاری کردنــد کــه اندکــی بیــش از یــک 
ــا  ــوده اســت.2 چینی ه ــد و راه در ســال 2021 ب ــکار کمربن پنجــم کل ســرمایه گذاری های خارجــی انجــام شــده در ابت
ــرکت  ــتند و ش ــا هس ــارد دالری در کرب ــرمایه گذاری 5 میلی ــا س ــرق ب ــروگاه ب ــک نی ــاخت ی ــال س ــن در ح همچنی
ســینوپک3 چیــن نیــز برنــدة مناقصــه توســعة میــدان گازی منصوریــه عــراق در نزدیــک مــرز بــا ایــران شــده اســت؛ 
این هــا تنهــا بخشــی از همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور در ســال های اخیــر و صــرف نظــر از تجــارت رو بــه رشــد 
دو کشــور هســتند. بــه طــور ویــژه، قــرارداد 25 ســالة توســعة میــدان گازی منصوریــه در عــراق بــا ســهم 49 درصــدی 
ســینوپک کــه در ســال 2022 نهایــی شــد، از ارکان اصلــی روابــط اقتصــادی چیــن و عــراق در نظــر گرفتــه می شــود کــه 
ــه همــراه دارد.4 مهمتریــن موافقت نامــة تجــاری  ــرای دو کشــور ب هم زمــان، مزیت هــای ژئواســتراتژیک مهمــی نیــز ب
میــان دو کشــور مربــوط بــه موافقت نامــة جامــع تجــاری ســال 2019 اســت کــه در اصــل بــا هــدف مشــارکت بلنــد 
مــدت چیــن در بازســازی زیرســاخت های کشــور عــراق امضــا شــد. بــر مبنــای ایــن موافقت نامــة بیســت ســاله، یــک 
ــه صــد هــزار بشــکه  ــرای بازســازی« تأســیس شــده اســت و درآمــد صــدور روزان »صنــدوق مشــترک عراق-چیــن ب
ــازی در  ــرای بازس ــی ب ــرکت های چین ــط ش ــرمایه گذاری و توس ــدوق س ــن صن ــن در ای ــه چی ــراق ب ــام از ع ــت خ نف
عــراق تــا حــد اعتبــاری ده میلیــارد دالر، هزینــه می شــود. ایــن موافقت نامــه، پیش بینــی کــرده اســت کــه ایــن رقــم 

می توانــد تــا 300 هــزار بشــکه در روز و ســقف اعتبــاری 30 میلیــارد دالر هــم افزایــش پیــدا کنــد.5 
 شراکت تجاری عراق و هند

روابــط تجــاری عــراق و هنــد از پیشــینه ای طوالنــی برخــوردار اســت و بنــدر بصــره، یکــی از کانون هــای مهــم تجــارت 
هنــد در منطقــه بــه شــمار می آمــد. در دوران جدیــد، عمــدة روابــط تجــاری دو کشــور حــول واردات نفــت شــکل گرفتــه 
اســت و ایــن امــر موجــب شــده تــا در دوره ســه ســاله 22-2019 ارزش کل تجــارت دوجانبــه بــه ترتیــب بــه ارقــام 
ــر، معــادل 3.3 درصــد  ــارد دالر برســد کــه در ســال اخی ــارد دالر و 34.3 میلی ــارد دالر، 15.7 میلی چشــمگیر 25.6 میلی
کل تجــارت خارجــی هنــد بــوده اســت.6 تــراز تجــاری بــه شــکل چشــمگیری بــه ســود عــراق اســت و در ســال مالــی 
2022-2021، صــادرات عــراق بــه هنــد معــادل 31.9 میلیــارد دالر و صــادرات هنــد بــه عــراق تنهــا 2.4 میلیــارد دالر 
بــوده اســت. صــادرات اصلــی عــراق بــه هنــد نفــت خــام و نفــت پاالیــش شــده )98 درصــد( و صــادرات اصلــی هنــد بــه 
عــراق برنــج )40.5 درصــد(، گوشــت یــخ زده )9.7 درصــد( و دارو )7.6 درصــد( بــوده اســت.7 بــا ایــن حــال و بــا وجــود 

1- https://rawabetcenter.com/en/?p=7630
2- Reuters
3- Sinopec
4- Oil Price

5- مرکز روابط مطالعات و پژوهش های استراتژیک عراق
6- Embassy of India in Baghdad
7- Observatory of Economy Complexity 
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ــدارد  ــان دو کشــور وجــود ن ــچ توافق نامــة تجــاری جامعــی می ــان دو کشــور، هی ــه می رقــم چشــمگیر تجــارت دوجانب
و ارزش بــاالی تجــارت دوجانبــه نیــز بــه طــور عمــده ناشــی از حجــم بــاالی واردات نفــت هنــد از عــراق و بنابرایــن 

تابــع قیمــت جهانــی نفــت بوده اســت.
شراکت استراتژیک عراق و ایاالت متحده

عــراق چهــل و نهمیــن شــریک تجــاری ایــاالت متحــده بــه شــمار مــی رود و ارزش تجــارت دو جانبــه در ســال 2019 
ــوده اســت. در  ــه ســود عــراق ب ــارد دالر ب ــزان 5.8 میلی ــه می ــراز تجــاری آن ب ــود کــه ت ــارد دالر ب ــر 8.2 میلی ــغ ب بال
حــوزة صــادرات ایــاالت متحــده بــه عــراق، ایــن کشــور هفتــاد و پنجمیــن مقصــد صادراتــی کاالهــای آمریکایــی اســت 
ــل از آن و 32.9 درصــد  ــر از ســال قب ــوده اســت؛ 9.3 درصــد کمت ــارد دالر ب ــر 1.2 میلی ــغ ب ــم تجــارت آن بال کــه رق
ــه و ابزارهــای  ــزارآالت الکتریکــی، وســایل نقلی ــدم، اب ــر از ســال 2009. محصــوالت گروه هــای ماشــین آالت، گن کمت
ــن وزارت  ــای تخمی ــر مبن ــد. ب ــه عــراق را تشــکیل می دهن ــکا ب ــی نخســت صــادرات امری ــروه کاالی ــج گ ــی پن درمان
ــه عــراق 11 هــزار شــغل را در ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت. از  ــاالت متحــده، صــادرات ایــن کشــور ب اقتصــاد ای
ســوی دیگــر، عــراق ســی و ششــمین شــریک وارداتــی ایــاالت متحــده در ســال 2019 بــوده اســت و امریــکا 7 میلیــارد 
دالر کاال از ایــن کشــور وارد کــرده کــه 40 درصــد کمتــر از ســال قبــل از آن بــوده اســت. مهمتریــن واردات امریــکا از 
عــراق شــامل ســوخت های فســیلی، ســنگ ها و فلــزات قیمتــی و مصنوعــات هنــری بــوده اســت. همچنیــن، ایــاالت 
متحــده در ایــن ســال 1.9 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در عــراق انجــام داده اســت. بــا ایــن حــال، 
رونــد کاهشــی تجــارت دو کشــور کــه بخــش عمــدة آن ناشــی از کاهــش واردات انــرژی ایــاالت متحــده بــوده، ســطح 
تجــارت دوجانبــه میــان دو کشــور را بــه طــور پیوســته کاهــش داده و در ســال 2021، ارزش تجــارت دوجانبــة عــراق 
ــارد دالر  ــه عــراق و 3.8 میلی ــکا ب ــارد دالر صــادرات امری ــود کــه 0.8 میلی ــارد دالر ب ــاالت متحــده تنهــا 4.6 میلی و ای
نیــز شــامل صــادرات عــراق بــه امریــکا می شــد.1 در حــال حاضــر دو قــرارداد همــکاری عمــده میــان عــراق و ایــاالت 
متحــده وجــود دارد. عــراق در ســال 2005 یــک چارچــوب توافــق تجــارت و ســرمایه گذاری2 بــا ایــاالت متحــده امضــا 
ــز  ــه در ســال های 2014 و 2019 نی ــن موافقت نام ــا ای ــط ب ــی شــد. نشســت های مرتب کــرد کــه در ســال 2013 اجرای
تــداوم پیــدا کردنــد.3 بــر مبنــای ایــن موافقت نامــه، یــک شــورای ســرمایه گذاری و تجــارت عــراق و ایــاالت متحــده4 

نیــز تأســیس شــد کــه ســامان دهندة امــور تجــاری میــان دو کشــور اســت.
قــرارداد دوم بــا عنــوان چارچــوب موافقت نامــة اســتراتژیک امریکا-عــراق )SFA( در اصــل یــک قــرارداد اســتراتژیک 
ــرای  ــی ب ــه بخش های ــن موافقت نام ــال ای ــن ح ــا ای ــی و دفاعــی اســت، ب ــی آن مســائل امنیت ــه محــور اصل اســت ک
همکاری هــای تجــاری، مالــی و حــوزة انــرژی و خدمــات را نیــز در بــر می گیــرد. در حاشــیة گفتگوهــای اســتراتژیک 
ــت  ــی و دول ــرکت های امریکای ــان ش ــای اقتصــادی می ــه همکاری ه ــک تفاهم نام ــال 2020، ی ــور در س ــان دو کش می

عــراق بــه ارزش 8 میلیــارد دالر امضــا شــد.5

1- US Trade
2- Trade and Investment Framework Agreement
3- International Trade Administration of the United States of America-4
4- U.S.-Iraq Trade and Investment Council
5- https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq/
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بخش دوم( ارزیابی سیاست تجاری عراق

ــی  ــا شــرکای اصل ــن کشــور ب ــط ای ــت عــراق و کیفیــت رواب ــه آنچــه در خصــوص اســناد باالدســتی دول ــا توجــه ب ب
ــا  ــدی مشــهود ب ــی سیاســت اقتصــادی و تجــاری عــراق را کــه در پیون ــوان خطــوط کل ــه شــد، می ت تجــاری آن گفت

هــم قــرار دارنــد، در مــوارد زیــر خاصــه کــرد:

• بازســازی: بــا توجــه بــه اینکــه عــراق از ســال 1980 تــا امــروز تقریبــا بــه طــور پیوســته درگیــر جنــگ بــوده و 	
در فاصلــة ســال های 2003-1999 زیــر یکــی از شــدیدترین رژیم هــای تحریمــی جهــان قــرار داشــته اســت، در 
همــة زمینه هــا -از زیرســاخت ها تــا تأمیــن کاالهــای مصرفــی- بــا چالش هــای شــدیدی روبــه رو اســت. از ســوی 
دیگــر علیرغــم برخــورداری عــراق از منابــع عظیــم نفــت و بــاال رفتــن ظرفیــت تولیــد و صــادرات ایــن کشــور در 
ســال های اخیــر، چنانچــه گفتــه شــد دولــت از کســری بودجــة شــدید رنــج می بــرد کــه ایــن موضــوع منجــر بــه 
ــب برنامه هــای توســعه ای خــود  ــت در قال ــه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی شــده اســت. دول ــدی عــراق ب نیازمن

ــة مشــوق های متعــدد زمینــة جــذب ایــن ســرمایه گذاری را فراهــم آورد. ــا ارائ تــاش دارد ب
• ــش 	 ــد بخ ــت می کوش ــی، دول ــرمایة خارج ــذب س ــرای ج ــاش ب ــار ت ــی: در کن ــش خصوص ــت بخ تقوی

خصوصــی را نیــز وارد فراینــد بازســازی کنــد. از نظــر دولــت عــراق، بخــش خصوصــی عــاوه بــر اینکــه می توانــد 
دســت کم بخشــی از ســرمایة الزم بــرای نوســازی زیرســاخت های فرســوده و آســیب دیده از جنــگ و نیــز بخشــی 
از نیــاز بــازار بــه کاالهــای مصرفــی را تأمیــن کنــد، ایــن امــکان را دارد کــه بــدون فربــه شــدن دولــت بــا ایجــاد 

اشــتغال نقــش موثــری در ثبــات و امنیــت اجتماعــی داشــته باشــد.
• ــعه ای 	 ــناد توس ــراق در اس ــت ع ــد دول ــر چن ــادرات: ه ــای آن از ص ــت و فرآورده ه ــهم نف ــش س کاه

خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت کــه در آینــدة قابــل پیش بینــی نفــت همچنــان ســتون اصلــی توســعة 
ــا تقویــت بخــش کشــاورزی، ســهم ایــن بخــش از اقتصــاد  ــد، تــاش دارد ب اقتصــادی عــراق باقــی خواهــد مان

کشــور را هــم در زمینــة امنیــت غذایــی و هــم در زمینــة صادراتــی افزایــش دهــد.
• ــای 	 ــر توافق ه ــراق اکث ــد ع ــر چن ــی: ه ــارت ترجیح ــه و تج ــاری دوجانب ــای تج ــاد توافق ه انعق

ــه  ــزم ب ــای اســناد باالدســتی خــود را مل ــر مبن ــرده اســت، ب ــف ک ــه را متوق ــا کشــورهای منطق ــة خــود ب دوجانب
ــت مناســبات  ــه کلی ــراق ب ــا رویکــرد ع ــن سیاســت ب ــد.1 ای ــا می دان ــه توافق ه ــش اینگون ــردن و افزای ــی ک اجرای

ــی دارد. ــز همخوان ــی نی ــش همگرای ــی افزای ــه ای یعن منطق

در ایــن راســتا، عــراق از ســال 2004 بــرای عضویــت در ســازمان تجــارت جهانــی درخواســت داده اســت و بــه عنــوان 
عضــو ناظــر در ایــن ســازمان حضــور دارد. بــا ایــن حــال، تــا کنــون )2022( و بــا وجــود مذاکــرات طوالنــی و انجــام 
ــای  ــر مبن ــده اســت. ب ــی نش ــارت جهان ــازمان تج ــل س ــور عضــو کام ــن کش ــت، ای ــای عضوی ــدة رویه ه بخــش عم
ــی دارد و  ــارت جهان ــام در تج ــرای ادغ ــی ب ــکات مهم ــاکان مش ــراق کم ــی، ع ــارت جهان ــازمان تج ــای س ارزیابی ه
بنابرایــن مشــمول برنامــة »کمــک بــرای تجــارت«2 بــوده اســت. تــا ســال 2017 کمک هــای مالــی چشــمگیری بــه 

1- تحقق این امر به نوبه خود وضعیت عراق را برای پیگیری درخواست عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی بهبود می بخشد.
2- Aid for Trade AFT
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ایــن کشــور اعطــا شــده اســت. تــا اواخــر دهــة نخســت 2010 ایــاالت متحــده مســئول بخــش عمــدة ایــن کمک هــا 
بــود و بــه طــور مثــال در بــازة زمانــی 2006 تــا 2008، 97 درصــد از کمک هــای مالــی خارجــی در ایــن برنامــه، معــادل 
ــای  ــدة کمک ه ــر عم ــال های اخی ــل، در س ــت. در مقاب ــده اس ــن ش ــور تأمی ــن کش ــوی ای ــارد دالر، از س 1.666 میلی
مالــی کشــورهای خارجــی در قالــب ایــن برنامــه از ســوی ژاپــن و کشــورهای اتحادیــة اروپــا تأمیــن شــده اســت، بــه 
گونــه ای کــه در ســال 2017 ژاپــن بــه تنهایــی 65 درصــد )معــادل 238 میلیــون دالر( و ایتالیــا 31 درصــد )معــادل 114 
ــه ترتیــب در بخش هــای زیــر  میلیــون دالر( از کمک هــای برنامــة AFT را متقبــل شــده اند. عمــدة ایــن کمک هــا  ب

ــی.  ــی و معدن ــع زیرزمین ــارداری، مناب ــل و انب ــزات، حمل ونق ــرژی و تجهی ــد ان ســرمایه گذاری شــده اند: تولی
ــه مراتــب از صــادرات  ــرای واردات ب ــر مشــاهده می شــود، هزینــه و مــدت زمــان الزم ب ــر زی ــه کــه در تصوی همانگون
ــه ای و  ــای روی ــه پیچیدگی ه ــوط ب ــورد مرب ــر دو م ــارت در ه ــان تج ــه و زم ــی هزین ــش اصل ــت. بخ ــر اس ــن ت پایی

اســنادی اســت.
تصویر 3- هزینه و زمان صادرات و واردات عراق

بــا ایــن حــال، شــاخص ها نشــانگر آن اســت کــه هنــوز نســبت میــان واردات و صــادرات خدمــات یکــی از مشــکات 
ــزان 1 درصــد و در ســال 2017  ــه در ســال 2006 می ــی ک ــد. در حال ــه شــمار می آی ــراق ب مهــم سیاســت تجــاری ع
میــزان 9 درصــد از کل صــادرات عــراق شــامل خدمــات می شــد، در ســال 2006 معــادل 21 درصــد و در ســال 2017 
میــزان 33 درصــد از کل واردات ایــن کشــور در ایــن حــوزه بــوده اســت. همچنیــن، اتــکای زیــاد بــر صــادرات انــرژی 
ــد.  ــه شــمار می آین ــی و ضعــف جــدی صــادرات غیرنفتــی از دیگــر معضــات تجــارت در ایــن کشــور ب و مــواد معدن
بــر مبنــای داده هــای »ســاختار تجــارت کاال« کــه توســط ســازمان تجــارت جهانــی ارائــه شــده اســت، در ســال 2006 
میــزان 99 درصــد و در ســال 2017 میــزان 100 درصــد صــادرات عــراق مربــوط بــه بخــش مــواد ســوختی و معدنــی 
ــه رشــدی را  ــد رو ب ــا 2017، رون ــی 2006 ت ــازة زمان ــراق طــی ب ــان تجــارت در ع ــه، جری ــن هم ــا ای ــوده اســت. ب ب
ــارد دالر )رشــد 89 درصــدی( و در  ــه 57.5 میلی ــارد دالر ب ــوزة صــادرات کاال از 30.5 میلی ــرده اســت. در ح ــه ک تجرب
حــوزة واردات کاال نیــز از 18.7 میلیــارد دالر بــه 23.1 میلیــارد دالر در ســال )رشــد 72 درصــدی( رســیده اســت. ایــن 
ــاد شــده، صــادرات خدمــات  ــی ی ــازة زمان ــه ای کــه در ب ــه گون رشــد در حــوزة تجــارت خدمــات مشــخص تر اســت، ب
عــراق از 0.35 میلیــارد دالر بــه 5.65 میلیــارد دالر رســیده )رشــد 1500 درصــدی( و واردات خدمــات ایــن کشــور نیــز 
ــا ایــن حــال،  ــه 16.15 میلیــارد دالر در ســال رســیده اســت )رشــد 221 درصــدی(. ب از 5.03 میلیــارد دالر در ســال ب
ــه، در  ــوان نمون ــه عن ــا محدودیت هــای پرشــماری مواجــه اســت و ب ــژه بخــش صــادرات ایــن کشــور، ب ــه وی ــوز ب هن
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حــوزة شــاخص هایی ماننــد تنــوع محصــوالت صادراتــی و تنــوع بازارهــای صادراتــی بســیار توســعه نیافتــه بــه شــمار 
می آیــد. در ســال 2017، محصــوالت صادراتــی عــراق تنهــا 17 مــورد و شــمار بازارهــای صادراتــی ایــن کشــور محــدود 
بــه 10 مــورد بــوده اســت. در مجمــوع، از منظــر برنامــة AFT ســازمان تجــارت جهانــی، کمــاکان مهمتریــن مشــکات 
توســعة تجــارت در عــراق برقــرار اســت و اولویت هــای اصلــی، پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، تســهیل تجــارت 

و توســعة خدمــات برشــمرده شــده اســت.1
ــی شــده  ــد ارزیاب ــد اصاحــات اقتصــادی در عــراق بســیار کن ــز رون ــد نی ــه بع ــای بررســی های ســال 2018 ب ــر مبن ب
ــوان افزایــش  ــه می ت ــر واردات برخــی کاالهــا ایجــاد شــده اســت کــه از آن جمل اســت. محدودیت هــای مشــخصی ب
در تعرفه هــا و کاهــش یــا توقــف مجوزهــای صــادرات را نــام بــرد. ایــن اقدامــات البتــه بــرای تشــویق تولیــد داخلــی 
ــه  ــا اشــکاالتی مواجــه کــرده اســت. ب در پیــش گرفتــه شــده اند، امــا در هــر حــال رونــد تجــارت در ایــن کشــور را ب
عنــوان نمونــه، در ســال 2020 شــرکت دولتــی نمایشــگاه ها و خدمــات تجــاری عــراق2 کــه زیرمجموعــة وزارت تجــارت 
ایــن کشــور بــه شــمار می آیــد، یــک قــرارداد بــا شــرکت آلمانــِی TUV راینلنــد3 امضــا کــرد تــا بــرای مجموعــه ای 
ــه عمــل بیــاورد. بعــد از مدتــی  ــه عــراق صــادر می شــد، در کشــور مبــدأ بازرســی هایی ب از گروه هــای کاالیــی کــه ب
ــا کارگــزاران آن هــا موظــف  ــدگان ی ــه موجــب آن، صادرکنن ــی کــرد کــه ب ــت عــراق ایــن طــرح را اجرای ــر، دول تأخی
بودنــد یــک گواهــی بــرای ثبــت کاال را دریافــت کننــد تــا مجــوز واردات بگیرنــد. ایــن رویــه منجــر بــه کنــد و پرهزینــه 
شــدن فراینــد صــادرات بــه عــراق در مقایســه بــا دیگــر بازارهــا شــده و فراینــد مجوزگیــری را مضاعــف کــرده اســت.4 

ــی در  ــاالن اقتصــادی خارج ــیاری از فع ــال حاضــر، بس ــراق اســت. در ح ــور ع ــی کش ــی از مشــکات اصل ــاد یک فس
ــا درخواســت رشــوه از ســوی مقام هــای دولتــی در ســطوح مختلــف مواجــه  ــا طرف هــای عراقــی ب هنــگام تجــارت ب
می شــوند. ایــن فســاد کــه در همــه حــوزه هــا وجــود دارد، ریشــه در ســاختار و تنظیــم دولتــی اقتصــاد، نظــام قیمــت 
ــر  ــری زمان ب ــه ام ــن زمین ــات در ای ــن، اصاح ــا دارد. بنابرای ــک در بازاره ــات بوروکراتی ــتوری و  مداخ ــذاری دس گ
خواهــد بــود. دولــت در ســال های گذشــته قدم هایــی بــرای اصاحــات برداشــته اســت و برخــی مقام هــای بســیار رده 
بــاالی دولتــی در ایــن حــوزه بــه دادگاه کشــانده شــده اند؛ بــا ایــن حــال، ایــن نظارت هــا ناکافــی، غیرمســتمر و اغلــب 

ــت عــراق هســتند. در خدمــت رقابت هــای جناحــی سیاســی در خــود دول
بــه لحــاظ شــاخص تخصصی ســازی RCA، تخصصی تریــن محصــوالت تولیــدی در عــراق نفــت خــام، ذغــال ســنگ، 
ــط،  ــر اســاس داده هــای شــاخص های مرتب ــب و ب ــن ترتی ــه همی ــزن هســتند. ب طــا، نفــت پاالیش شــده و آلکــی بن
ــو، روغــن نخــل، کتــان خــام، آهــن و  مهمتریــن فرصت هــای صادراتــی بــه عــراق شــامل گاز، آمونیــاک، دانــه کاکائ

ســولفور هســتند کــه در جــدول زیــر قابــل مشــاهده اند.

1- WTO
2- Iraqi Fairs and Commercial Services
3- TUV Rhineland
4- International Trade Administration of the United States of America-5
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تصویر 4- فرصت های صادراتی عراق

 بــا ایــن حــال، در مجمــوع طــی بیســت ســال گذشــته اقتصــاد عــراق پیچیدگــی خــود را تــا حــد اندکــی از دســت داده 
ــر اســاس شــاخص ECI نــزول پیــدا کــرده اســت. ایــن جایــگاه پایین تــر  ــه رتبــة 90 جهــان ب اســت و از رتبــة 88 ب
ــه )2020( 40، عربســتان ســعودی 32، کویــت 56 و ســوریه  ــة ترکی ــرای مقایســه، رتب از تمــام همســایگان اســت و ب
ــال  ــوریة س ــر از س ــه پایین ت ــک پل ــة 65 و ی ــال 2020 رتب ــاخص در س ــن ش ــران در ای ــگاه ای )2014( 64 اســت. جای

2014 اســت.1 

1- https://oec.world/en/profile/country/irq?deltaTimeSelector1=deltaTime1
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عراق: نشانه ای از تغییر روندها در بازار انرژی های فسیلی

ــدت  ــدت و کوتاه م ــن کشــور در بلندم ــد رشــد شــرکای تجــاری ای ــورد تجــارت خارجــی عــراق رون ــة مهــم در م ــک نکت ی
اســت. بــر اســاس داده هــای نهــاد رصــد پیچیدگــی اقتصــادیOEC( 1(، ســریعترین رشــد بازارهــای صادراتــی عــراق در بــازة 
زمانــی 2010 تــا 2020 مربــوط بــه کشــورهای چیــن، ترکیــه و هنــد اســت. هم زمــان، ســریعترین بازارهــای وارداتــی عــراق 
در بــازة زمانــی ذکــر شــده نیــز دقیقــًا متعلــق بــه همیــن کشــورها و بــه همــان ترتیــب اســت: چیــن، ترکیــه و هنــد. مســئله 
وقتــی جالب تــر می شــود کــه در بــازة زمانــی 2015 تــا 2020 نیــز تقریبــا بــا همیــن نتایــج روبــه رو بوده ایــم: چیــن، ترکیــه، 
امــارات و هنــد کــه بــه همیــن ترتیــب ســریعترین رشــد را در بازارهــای صادراتــی عــراق طــی یــک دهــة منتهــی بــه 2020 
داشــته اند و هــم ســریعترین رشــد در بازارهــای وارداتــی عــراق را بــه خــود اختصــاص داده انــد، تنهــا در حــوزة واردات جــای 
ترکیــه بــا امــارات عــوض شــده اســت؛ در بــازة ده ســالة مــورد بحــث، چیــن 11.4 میلیــارد دالر، ترکیــه 8 میلیــارد دالر و هنــد 
7.87 میلیــارد دالر از صــادرات عــراق را بــه خــود اختصــاص داده انــد و در مقابــل چیــن بــا 7.33 میلیــارد دالر، ترکیــه بــا 3.1 
میلیــارد دالر و هنــد بــا 772 میلیــون دالر بــر بــازار واردات عــراق حاکــم بوده انــد. در یــک ســال مالــی منتهــی بــه 2020 نیــز 
ترکیــه، مصــر و بریتانیــا ســریعترین رشــد در میــان بازارهــای صادراتــی عــراق و چیــن، آرژانتیــن و بلژیــک ســریعترین رشــد در 
میــان بازارهــای وارداتــی ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد.2 نکتــه اینجــا اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه عمده تریــن 
صــادرات عــراق بــه ایــن کشــورها شــامل نفــت اســت، هم زمانــی رشــد جایــگاه شــرکای اصلــی تجــاری عــراق در واردات 
و صــادرات نشــانگر یــک رونــد نســبتًا جدیــد در بــازار انــرژی و بــه دنبــال آن، بــازار تجــارت بین المللــی کاالهــای غیرنفتــی 
اســت. بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه تغییــر جایــگاه انرژی هــای فســیلی در سلســله  مراتــب اســتراتژیک بازارهــای جهانــی، 
نــه تنهــا نفــت به عنــوان یــک کاالی اســتراتژیک مطــرح نیســت، بلکــه یافتــن خریــداران جدیــد نیازمنــد تدارکاتــی اســت 
کــه از جملــه، اصــاح موازنــة تجــاری در روابــط دوجانبــه میــان خریدار-فروشــندة نفتــی و جایگزینــی ارزش نفــت صادراتــی 
ــا کاالهــای وارداتــی از کشــور تقاضــا کننــده اهمیــت پیــدا می کنــد. رشــد هم زمــان شــرکای وارداتــی و صادراتــی عــراق  ب

طــی یــک دهــة اخیــر یــک مثــال روشــن از همیــن رونــد اســت. 

بخش سوم( روابط تجاری ایران و عراق

از ســال 2003 توســعة روابــط بــا عــراق اهمیــت بســزایی بــرای ایــران داشــته اســت؛ بــا شــروع تحریم هــای شــورای 
ــر  ــا تنگ ت ــان ب ــت و هم زم ــت یاف ــش اهمی ــان دو کشــور بیش ازپی ــط اقتصــادی می ــران توســعة رواب ــه ای ــت علی امنی
شــدن دایــرة تحریم هــا، توجــه بــه ایــن روابــط بیش تــر شــد؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر، عــراق پــس از چیــن 
ــه 20  ــط تجــاری ب ــرای افزایــش رواب ــی محســوب می شــود و رایزنی هــا ب دومیــن مقصــد صــادرات محصــوالت ایران
میلیــارد دالر در ســال در جریــان اســت.3 جــدول شــماره 1 حجــم و ارزش صــادرات و واردات کاال میــان ایــران و عــراق 

ــد. ــان می ده را نش

1- Observatory of Economic Complexity
2- https://oec.world/en/profile/country/irq?deltaTimeSelector1=deltaTime1

3- ایسنا
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جدول 1- صادرات و واردات کاال میان ایران و عراق1

سال
وارداتصادرات

ارزش )میلیون دالر(وزن )متریک تن(ارزش )میلیون دالر(وزن )متریک تن(
اطاعات موجود نیست139414502841/76225
139514292582/3613152149/650/3
139613254372/7655412938089/7
139719884695/5899073726/258/8
139825840312/59026131572/4128/5
139925614972/37430103043/7134/5
140029881887/489002702198/31196

ــون دالر(،  ــه ها )666 میلی ــبزیجات و ریش ــارد دالر(، س ــتیک ها )1/28 میلی ــال 2018، پاس ــات س ــاس اطاع ــر اس ب
آهــن و فــوالد )619 میلیــون دالر(، محصــوالت لبنــی، تخــم مــرغ و عســل )444 میلیــون دالر(، میــوة تــازه و خشــک 
و انــواع مغزهــای خوراکــی )425 میلیــون دالر(، محصــوالت آهــن و فــوالد )387 میلیــون دالر(، محصــوالت ســرامیکی 
)325 میلیــون دالر(، ماشــین آالت صنعتــی، راکتورهــای هســته ای و بویلرهــا )284 میلیــون دالر(، غــات، آرد، نشاســته 
ــون  ــون دالر(، دارو )154 میلی ــون دالر(، فــرش و کف پوش هــای منســوج )177/6 میلی و فرآورده هــای شــیر )244 میلی
دالر(، ســنگ و مصالــح ســاختمانی )141 میلیــون دالر(، شیشــه و فرآورده هــای آن )138/3 میلیــون دالر(، مــواد 
شــیمیایی آلــی )138 میلیــون دالر(، انــواع قنــد و شــکر شــیرینی پزی )129/8 میلیــون دالر(، نمــک، گوگــرد، خــاک و 
آهــک )111/5 میلیــون دالر(، وســایل نقلیــة غیرریلــی )101 میلیــون دالر( و صابون هــا، روان کننده هــا، مــوم، شــمع و 

ــد.2 ــراق را تشــکیل می ده ــه ع ــران ب ــی ای ــام صادرات ــن اق ــون دالر( مهم تری ــازی )94 میلی ــای مدل س خمیره
ــوم،  ــات آلومینی ــوم، ضایع ــای آلومینی ــامل آلیاژه ــران ش ــه ای ــراق ب ــده از ع ــای وارد ش ــن کااله ــل، مهم تری در مقاب
ــوا،  ــذ و مق ــی، کاغ ــین آالت حاج ــی، ماش ــای القای ــا و فره ــازی، کوره ه ــتفاده در ساختمان س ــورد اس ــراق آالت م ی

ــتند.3 ــوج هس ــوالت منس ــودرو و محص ــر خ ــتیک و تای الس
عــاوه بــر صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه عــراق، ایــن کشــور از حیــث صــادرات بــرق و گاز نیــز بــرای ایــران اهمیــت 
داشــته اســت. بــر اســاس توافقــی کــه در مــرداد مــاه 1401 میــان ایــران و عــراق امضــا شــده اســت، ایــران در زمــان 
ــه  ــه ب ــه عــراق صــادر خواهــد کــرد.4 همچنیــن عــراق روزان توانایــی شــبکه، در مــدت 5 ســال 400 مــگاوات بــرق ب
50 تــا 55 میلیــون متــر مکعــب گاز نیازمنــد اســت کــه 40 میلیــون متــر مکعــب از ایــن تقاضــا توســط ایــران تأمیــن 

1- گمرک جمهوری اسامی ایران
2- Trading Economics

3- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
4- ایسنا

این در حالی است که برخی مقام های ایرانی رقم های متفاوتی را از مجموع صادرات برق ایران به عراق ذکر می کنند. 
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ــود.  ــق می ش ــور تزری ــن کش ــای ای ــه نیروگاه ه ــرق ب ــد ب ــرای تولی ــران ب ــراق از ای ــی ع ــدة گاز واردات ــود.1 عم می ش
علیرغــم اعمــال تحریم هــای شــدید بــه بخــش انــرژی ایــران از ســوی ایــاالت متحــده، وابســتگی شــدید عــراق بــه 
واردات انــرژی از ایــران، ســبب شــد تــا حتــی در دورة ریاســت جمهــوری پیشــین ایــاالت متحــده نیــز معافیت هایــی 
در بازه هــای 90 و 120روزه بــرای عــراق در نظــر گرفتــه شــود؛ موضوعــی کــه همچنــان پــا بــر جــا اســت؛ هــر چنــد 
ــا  ــراق ب ــران از ســوی ع ــات ای ــا پرداخــت مطالب ــی ســبب شــده اســت ت ــای ایران ــه بانک ه ــکا علی ــای آمری تحریم ه

ــراه باشــد. ــی هم ــی در پ تعویق هــای پ
اگــر چــه رقــم مشــخصی از میــزان صــادرات بــرق و گاز ایــران بــه عــراق اعــام نشــده اســت، بــا توجــه بــه ایــن کــه 
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــة ایــران، مجمــوع تجــارت ایــران و عــراق را حــدود 14 میلیــارد دالر اعــام کــرده 

اســت،2 می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مجمــوع صــادرات انــرژی بــه عــراق حــدود 4 میلیــارد دالر اســت.
در کنــار فرصت هــا و مزیت هــای تجــارت بــا عــراق از جملــه مرزمشــترک طوالنــی، تراکــم جمعیتــی عــراق در نیمــة 
ــواری هایی  ــه ای، دش ــمی و بازارچ ــذرگاه رس ــل- و 14 گ ــة حمل ونق ــش هزین ــه کاه ــور –و در نتیج ــن کش ــرقی ای ش
ــف  ــو و ضع ــک از یک س ــای بوروکراتی ــی از ناهماهنگی ه ــًا ناش ــکات عموم ــن مش ــود دارد؛ ای ــیر وج ــز در مس نی
ــط  ــترش رواب ــرای گس ــدی ب ــی ج ــه موانع ــوارد ب ــی م ــه در برخ ــر اســت ک ــوی دیگ ــور از س ــاخت های دو کش زیرس

ــده اند. ــل ش ــور تبدی ــادی دو کش تجاری-اقتص
تأخیــر در صــدور ویــزا بــرای بازرگانــان ایرانــی، ناهماهنگــی میــان دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــا بحــث صــادرات بــه 
عــراق، اجرایــی نشــدن تفاهم نامه هــاي صــورت گرفتــه میــان مقام هــای دو کشــور در بخش هــای مختلــف خصوصــًا 
بیــن مقام هــای اســتاني دو کشــور، عــدم توســعة روابــط اجرایــی میــان بانک هــای دو کشــور، محدودیت هــای موجــود 
بــرای تــردد کامیون هــای دو طــرف در خــاک یکدیگــر، ناکافــی بــودن ســطح و میــزان تســهیات اعطایــی بانک هــا 
ــب از  ــتفادة مناس ــدم اس ــور، ع ــل در کش ــة حمل ونق ــودن هزین ــاال ب ــادرات، ب ــت ص ــدوق ضمان ــش های صن و پوش
ــرای جــذب توریســت در  ــد بخــش دولتــی عــراق، عــدم اســتفادة مناســب از ظرفیت هــای کشــور ب فرصت هــای خری
ــازار  ــت ب ــا اولوی ــی ب ــد صادرات ــرای تولی حــوزة پزشــکی و ســامت، عــدم توســعة ظرفیت هــای اســتان های مــرزی ب
عــراق، ناکافــی بــودن امکانــات و تجهیــزات طــرف عراقــی در مرزهــای مشــترک، ناکافــی بــودن امکانــات و تجهیــزات 
ــب  ــعة متناس ــدم توس ــراق، ع ــه ع ــت کاال ب ــرای ترانزی ــات ب ــا و امکان ــودن رویه ه ــب نب ــرزی، مناس ــای م بازارچه ه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و مشــکات صــدور گواهــي کنتــرل کیفیــت بــراي کاالهــاي صادراتــي ایــران بــه 
ــن دشــواری های موجــود  ــت عــراق مهم تری ــي تعیین شــده از ســوي دول عــراق توســط شــرکت های بازرســي بین الملل

در توســعة روابــط تجــاری دو کشــور دانســته می شــود.3
ــوان  ــه عن ــی را ب ــات اجرای ــه ای از اقدام ــران، مجموع ــارت ای ــعة تج ــازمان توس ــده، س ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
راهکارهــای گســترش تجــارت میــان ایــران و عــراق معرفــی کــرده اســت. جــدول شــمارة 2 ایــن اقدامــات را در هفــت 
ــر  ــی ب ــی و مال ــتانداردها و بانک ــاختی، اس ــی، زیرس ــل، آموزش ــاری، حمل ونق ــی، تج ــت گذاری و بروکراس ــوزة سیاس ح

شــمرده اســت.
1- ایلنا

2- خبرگزاری مهر
3- صافدل، حمید، فرصت های توسعه روابط اقتصادی با جمهوری عراق، سازمان توسعه تجارت
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جدول 2- اقدامات اجرایی جهت توسعة مبادالت تجاری ایران و عراق

اقدامحوزه

سیاست گذاری 
و بروکراسی

• ــای 	 ــعة همکاری ه ــور توس ــه منظ ــراق ب ــور ع ــا کش ــی ب ــترک بازرگان ــة مش ــات کمیت ــم جلس ــکیل منظ تش
ــاری تج

• برگــزاری نشســت مشــترک ســازمان های بازرگانــی اســتان های مــرزی همجــوار بــا کشــور عــراق و بررســی 	
زمینه هــای همــکاری هــر اســتان بــه طــور مســتقل

• شناســایی تجــار عمــده و خوشــنام )وارد کننــدگان اصلــی عــراق( توســط اتــاق بازرگانــی جهــت نشســت های 	
تخصصــی و مســتمر بــا صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان برتــر ایــران 

• ــا 	 ــراق ب ــف ع ــراق در مناطــق مختل ــران و ع ــای تجــاري ای ــردی شــناخت فرصت ه ــش کارب ــزاری همای برگ
حضــور ســرمایه گذاران عاقه منــد از طریــق تشــکل ها و انجمن هــای تخصصــی بــه ویــژه اتاق هــای 

ــی ــرمایه گذاری و زیربنائ ــوزة س ــراق در ح ــت ع ــای دول ــه و طرح ه ــه برنام ــه ب ــا توج ــی ب بازرگان
• ــهرهای 	 ــران در ش ــگاه های ای ــر درنمایش ــد و برت ــادی توانمن ــای اقتص ــور بنگاه ه ــاماندهی حض ــرورت س ض

ــت  ــا حمای ــور ب ــه آن کش ــی ب ــادی اعزام ــای اقتص ــب هیات ه ــور در ترکی ــن حض ــراق و همچنی ــف ع مختل
ــران ــعة تجــارت ای ــازمان توس س

• ــدازی منطقــة آزاد تجــاری صنعتــی 	 حمایــت ســازمان ها، وزارتخانه هــا و سیســتم بانکــی جهــت ایجــاد و راه ان
ســلیمانیه بــه منظــور حضــور واحدهــای تولیــدی صادراتــی ایــران

• انجــام مطالعــات جامــع بــازار عــراق در گروه هــای مختلــف کاالیــی بــه صــورت مســتمر و برنامه ریــزی شــده 	
توســط بنگاه هــا و تشــکل های تخصصــی بــا هــدف شــناخت برنامــة رقبــا و وضعیــت کاالهــای ایرانــی

• ــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی 	 ــه روز و علمــی از طری ــه روش هــای ب ــل رویه هــای ســنتی تجــارت ب تعدی
جهــت فعــاالن امــور تجــاری

• تسهیل صدور و یا لغو روادید برای شرکت ها و صادرکنندگان فعال در بازار عراق	
• افزایش و هماهنگ کردن ایام تعطیل و ساعات کاری گمرکات مرزی دو طرف	
• تعامــل مســتمر میــان گمــرک مناطــق مــرزی بــا گمــرکات عــراق در جهــت تســهیل امــور تجــاری و ایجــاد 	

وحــدت رویــه
• تقویت کادر گمرکات هم مرز با عراق با نیروهای فنی و متخصص	

تجاری

• تاســیس مراکــز تجــاری توســط بخــش خصوصــی بــا حمایــت مالــی ســازمان توســعة تجــارت در بغــداد و بصــره 	
و عرضــة وســیع کاالهــای ایرانی

• برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی در اســتان های مــرزی همجــوار عــراق بــا مشــارکت و حضــور شــرکت ها 	
و فعــاالن اقتصــادی عــراق

• ــا 	 ــادرات ب ــازی ص ــی، فرهنگ س ــای تبلیغات ــایت ها و طرح ه ــاد وب س ــا، ایج ــی بنگاه ه ــه بازاریاب ــک ب کم
ــه ــای مربوط ــک هزینه ه ــت کم پرداخ

• فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای ایجــاد رابطــة پایــدار و بلند مــدت بیــن دو کشــور از طریق ســرمایه گذاری 	
مشــترک، تعریــف و اجــرای شــبکة توزیــع کاال بــه صــورت مشــترک، ایجــاد شــرکت های مشــترک و انتخــاب 

نمایندگــی از تجــار عراقــی در شــهرهای مختلــف عراق
• ــا و 	 ــر انجمن ه ــور مؤث ــتقرار و حض ــق اس ــن از طری ــات همگ ــا و خدم ــادرات کااله ــت ص ــرورت مدیری ض

ــاری ــای تج ــط رقب ــده توس ــرا ش ــدل اج ــر م ــی نظی ــی صادرات ــکل های تخصص تش

حمل ونقل

• بستر سازي جهت ایجاد شرکت مشترک حمل ونقل	
• اجرای حمل یکسرة کاال بین ایران و عراق از طریق رایزنی با مقام های ذیصاح عراقی	
• تــاش جهــت خریــد و یــا اجــارة اســکله در یکــی از بنــادر دارای پتانســیل عــراق نظیــر ام القصــر از طریــق 	

ــی ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
• ــیل 	 ــهرهای دارای پتانس ــی ش ــای بین الملل ــق فرودگاه ه ــور از طری ــن دو کش ــی بی ــای هوای ــش پروازه افزای

ــران و عــراق ای
• ــی جهــت واردات 	 ــام خمین ــدر ام ــی بن ــا هــدف اســتفاده از ظرفیت هــای خال ــری مســتمر ب هماهنگــی و پیگی

کاالهــای مــورد نیــاز کشــور عــراق
• نظارت بر فرآیند حمل ونقل و توزیع کاال در کشور عراق 	
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آموزشی

• ــه فعــاالن 	 اســتفاده از نیروهــای بومــی عراقــی جهــت اطاع رســانی قوانیــن و مقــررات تجــاری آن کشــور ب
اقتصــادی ایرانــی

• ــات 	 ــدگان خدم ــدی، صادرکنن ــا اتحادیه هــای تولی ــراق ســازمان توســعة تجــارت ب ــز ع ــزاری جلســات می برگ
ــور  ــای کش ــایی نیازه ــدف شناس ــا ه ــادی ب ــاالن اقتص ــه و فع ــرکت های بیم ــا، ش ــی، بانک ه ــی و مهندس فن

عــراق و راه هــای تامیــن آن
• ــران 	 اعــزام تیم هــاي کارشناســی جهــت بررســی نحــوة مشــارکت شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی ای

در پروژه هــای خدمــات فنــی و مهندســی در منطقــة اقلیــم کردســتان عــراق

زیرساختی

• ــی در 	 ــای صادرات ــازی پایانه ه ــز و آماده س ــت تجهی ــي جه ــي و دولت ــتگاه هاي اجرای ــة دس ــي کلی ــم افزای ه
ــب  ــا، نص ــردخانه ها و انباره ــری، س ــکوهای بارگی ــرکات، س ــات گم ــت امکان ــور و تقوی ــی کش ــای غرب مرزه
جرثقیــل و باســکول و ارائــة کمک هــای فنــی و مهندســی بــه طرف هــای عراقــی جهــت تجهیــز و افزایــش 

امکانــات مــرزی مشــابه
• تجهیز آزمایشگاه های مرزی ایران با عراق	
• در اولویــت قــرار دادن موضــوع مکانیــزه کــردن کلیــة فرایندهــای تجــاری در گمــرکات رســمی و بازارچه هــای 	

مــرزی بــا عــراق
• تکمیــل زیــر ســاخت های مناطــق مــرزی بــا عــراق نظیــر شــلمچه، چذابــه، مهــران، خســروی، پرویــز خــان، 	

باشــماق و تمرچیــن 
• ــراق خصوصــا در 	 ــي ع ــه خطــوط ریل ــران ب ــي ای ــري مســتمر جهــت اتصــال خطــوط ریل هماهنگــي و پیگی

ــلمچه-بصره ــة ش منطق

استانداردها

• نهایی کردن تطبیق استانداردهای کاالیی بین دو کشور	
• ممانعــت از صــدور کاالهــای بــی کیفیــت بــه عــراق از طریــق توســعة همــکاری بیــن ســازمان های اســتاندارد 	

ایــران و عــراق و همچنیــن انعــکاس نتایــج بررســی های میدانــی بــه طــرف مقابــل
• ــتاندارد و 	 ــة اس ــط موسس ــراق توس ــازار ع ــت در ب ــد کیفی ــای فاق ــایی کااله ــی شناس ــاختار اجرای ــن س تدوی

ــران ــارت ای ــعة تج ــازمان توس ــکاری س ــا هم ــران ب ــی ای ــات صنعت تحقیق
• ــداد شــرکت هاي بازرســي 	 ــش تع ــا افزای ــران ی ــرش اســتاندارد ای ــي جهــت پذی ــان عراق ــا همتای هماهنگــي ب

ــران در جهــت تســهیل در امــر صــادرات مــورد تاییــد عــراق در ای

بانکی و مالی

• ضــرورت ایجــاد شــعبات ارزی و ریالــی و تقویــت باجه هــای بانکــی و تبدیــل آن هــا بــه شــعبه در نقــاط دارای 	
پتانســیل در گمــرکات مــرزی بــا عــراق

• توسعه و تقویت صرافی های بزرگ در دو کشور	
• تــاش بــرای اســتقرار شــعب بانک هــا و توســعة خدمــات بانک هــای دولتــی و خصوصــی ایــران در شــهرهای 	

ق ا عر
• در اولویــت قــراردادن تســهیات بانکــی مــورد نیــاز صادرکننــدگان بــه عــراق توســط بانــک توســعة صــادرات 	

ــاری ــای تج ــایر بانک ه و س
• توســعة ســقف پوشــش خدمــات صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه اقلیــم کردســتان عــراق در ارتبــاط بــا 	

خدمــات فنــی مهندســی
• ضرورت تهیه و تدوین بستة حمایتی بانکی با نگاه ویژه به بازار عراق توسط بانک مرکزی 	
• افزایــش ســرمایة بانک هــای فعــال در زمینــة مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق و همچنیــن صنــدوق ضمانــت 	

صــادرات در راســتای افزایــش تســهیات بــه بنگاه هــای اقتصــادی

در مجمــوع می تــوان گفــت بــا توجــه بــه مزیت هــای نســبی ایــران در خصــوص تجــارت بــا عــراق همچــون نزدیکــی 
جغرافیایــی و تجربــة انباشــته شــده در دهــة گذشــته، روابــط تجــاری دو کشــور از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ 
هــر چنــد ایــران در بــازار عــراق بــا رقبــای قدرتمنــدی همچــون ترکیــه روبــه رو اســت بــا ایــن حــال بخــش خصوصــی 
ــر،  ــوی دیگ ــراق از س ــای ع ــو و نیازمندی ه ــک س ــود از ی ــای خ ــایی مزیت ه ــا شناس ــته اند ب ــران توانس ــی ای و دولت
ــه در  ــر فقــدان تجرب ــران تحــت تأثی ــن وجــود فعــاالن اقتصــادی ای ــا ای ــد. ب ــدا کنن ــازار را پی ــن ب ــگاه خــود در ای جای
خصــوص ســرمایه گذاری خارجــی از یــک طــرف و مشــکات امنیتــی عــراق از طــرف دیگــر، هنــوز بــه شــکلی جــدی 
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وارد حــوزة ســرمایه گذاری مســتقیم در عــراق نشــده اند، ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه توانمندی هــای ایــران 
و نیازمندی هــای عــراق، ایــن حــوزه از پتانســیل باالیــی برخــوردار اســت.

ــن  ــدف کاهــش ای ــا ه ــن کشــور ب ــت ای ــد دول ــر چن ــرژی، ه ــوزة ان ــران در ح ــه ای ــراق ب در خصــوص وابســتگی ع
وابســتگی مذاکراتــی را بــا ســایر کشــورهای منطقــه از جملــه عربســتان آغــاز کــرده اســت، بــه نظــر می رســد در میــان 

مــدت ایــن کشــور بــه گزینــة جایگزیــن ایــران بــدل نخواهــد شــد.
ــن  ــدن ای ــته ش ــورت برداش ــه در ص ــران و چ ــه ای ــکا علی ــای آمری ــداوم تحریم ه ــورت ت ــه در ص ــال چ ــر ح در ه
ــرای  ــراق ب ــا ع ــط ب ــعة رواب ــزای توس ــت بس ــز اهمی ــور و نی ــاری دو کش ــیل های تج ــه پتانس ــه ب ــا توج ــا، ب تحریم ه
ــم در  ــت ک ــد، دس ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــی ک ــا و ناهماهنگی های ــام محدودیت ه ــم تم ــی، علیرغ ــدگان ایران تصمیم گیرن
میــان مــدت شــاهد توســعة روابــط اقتصــادی دو کشــور خواهیــم بــود. بــا ایــن حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه بــا 
توجــه بــه سیاســت  های توســعه ای دولــت عــراق و بــا فــرض پیشــرفت ایــن کشــور در مســیرهای مشــخص شــده در 
اســناد باالدســتی، آیــا ایــران قــادر خواهــد بــود جایــگاه خــود در بــازار و اقتصــاد عــراق را در بلنــد مــدت حفــظ کنــد؟

بخش چهارم( پیشنهادها و توصیه های سیاست گذاری

• سیاســت های اقتصــادی حاکــم بــر عــراق در نزدیــک بــه 50 ســال گذشــته عمــا مانعــی بــزرگ بــرای توســعة 	
یــک بخــش خصوصــی توانمنــد ایجــاد کــرده اســت. سیاســت های حمایتــی دولــت از بخــش خصوصــی و ضعــف 
ــب  ــراق در قال ــازی ع ــد بازس ــران در فراین ــرای مشــارکت بخــش خصوصــی ای ــبی ب ــن بخــش فرصــت مناس ای

ــد. ــم می کن ــترک فراه ــرکت های مش ــکیل ش ــا تش ــترک ی ــرمایه گذاری مش س
• بــه واســطة تحریم هــا علیــه ایــران، عــراق در پرداخــت بدهــی خــود بابــت خریــد گاز و بــرق از ایــران بــا مشــکل 	

ــس  ــع فاینان ــوان منب ــه عن ــوان ب ــراق می ت ــای ع ــزد بانک ه ــران ن ــت ای ــات دول ــت؛ از مطالب ــوده اس ــه رو ب روب
ــرد. ــتفاده ک ــراق اس ــی در ع ــرکت های ایران ــای ش پروژه ه

•  فرســودگی روش هــا و ابزارهــای کشــاورزی عــراق احتمــاال ایــن کشــور را بــه بــازاری مهــم، هــم از نظــر خدمــات 	
مشــاوره ای و هــم از حیــث بــه روز کــردن تجهیــزات کشــاورزی تبدیــل خواهــد کــرد. عــاوه بــر فــروش تجهیــزات 
کشــاورزی بــه عــراق از ســوی شــرکت های ایرانــی، احــداث خطــوط تولیــد ایــن ماشــین آالت در عــراق )بــا شــرط 
ــط اقتصــادی دو  ــق رواب ــرای تعمی ــد فرصــت مناســبی ب ــت عــراق( می توان ــروش آن هــا از ســوی دول ــن ف تضمی

کشــور باشــد.
• ــور 	 ــادی دو کش ــای اقتص ــعة همکاری ه ــرای توس ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــوه می توان ــه بالق ــی ک ــی از زمینه های یک

ــم  ــرا و ه ــرای اج ــای الزم ب ــم از توانمندی ه ــی ه ــرکت های ایران ــت. ش ــازی اس ــوزة راه و ساختمان س ــد، ح باش
ــاده ای و  ــاخت های ج ــودگی زیرس ــر فرس ــوی دیگ ــتند. از س ــوردار هس ــا برخ ــه پروژه ه ــات اینگون ــن ملزوم تأمی
ســاختمانی عــراق بــه واســطة جنــگ، ســبب شــده اســت تــا دولــت عــراق توجــه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته 
ــرای ورود بخــش  ــه عنــوان یکــی از بســترهای دارای اولویــت ب باشــد. ایــن حــوزه در اســناد باالدســتی عــراق ب
خصوصــی عــراق و ســرمایه گذاری خارجــی معرفــی شــده اســت کــه می توانــد فرصت هــای مناســبی را در اختیــار 
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ــد.  ــرار ده ــی ق ــرکت های ایران ش
• ــتلزم 	 ــه، مس ــورهای منطق ــا کش ــاری ب ــای تج ــاد توافق ه ــه انعق ــراق ب ــت ع ــل دول ــت تمای ــری از فرص بهره گی

ــران، در شــرایطی کــه عــراق در  ــرژی از ای ــن صــادرات ان ــدون در نظــر گرفت ــش واردات از عــراق اســت؛ ب افزای
حــوزة کاالیــی بــا تــراز تجــاری بــه شــدت منفــی روبــه رو اســت، احتمــاال بغــداد تمایلــی بــه انعقــاد توافــق تجــارت 
ترجیحــی بــا ایــران نخواهــد داشــت. در هــر حــال، بــا توجــه بــه روابــط موجــود و انباشــت تجربــه طــی ســال های 
ــاری- ــت تج ــف وضعی ــذار و بازتعری ــرایط گ ــد از ش ــطوح می توانن ــام س ــی در تم ــت گذاران ایران ــر، سیاس اخی

اقتصــادی عــراق بــرای پیشــبرد یــک قــرارداد تجــارت ترجیحــی میــان دو کشــور بهــره ببرنــد تــا زیرســاخت نهادی 
ضــروری جهــت توســعه روابــط ایجــاد شــود.

• تجــارت خدمــات یکــی از حوزه هــای کمتــر پرداختــه شــده در روابــط میــان ایــران و عــراق اســت. در حالــی کــه 	
ــر  ــم کمت ــه آن ه ــه ک ــورت گرفت ــران ص ــوی ای ــی از س ــی فعالیت های ــم مذهب ــد توریس ــا مانن ــی حوزه ه در برخ
ــیل های  ــران از پتانس ــور ای ــی کش ــم درمان ــد توریس ــر مانن ــای دیگ ــت، در حوزه ه ــته اس ــادی داش ــة اقتص جنب
باالیــی بــرای ارائــة خدمــات بــه اتبــاع عراقــی برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه ضعــف شــبکة درمانــی و بهداشــتی 
دولــت عــراق، در حــال حاضــر، بســیاری از اتبــاع عراقــی بــرای درمــان بــه ترکیــه و حتــی هندوســتان مســافرت 
می کننــد. هرچنــد در دوره هایــی ایــران نیــز بــه یکــی از مقاصــد جــذاب تبدیــل شــده بــود، فقــدان زیرســاخت ها 
و شــرکت های ارائــه دهنــدة خدمــات آســیب های مهمــی بــه ایــن مســئله وارد کــرد. ایــن امــر می توانــد توســط 

بخــش خصوصــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 


