
 

 

 

 

 

 

 

                 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 

ΕΡΜΠΙΛ 

Γραφείο Οικονομικών &  

Εμπορικών Υποθέσεων  
( 
 

 

 

        Ερμπίλ, Νοέμβριος 2019 

 

 

Προβλέψεις του Economist Intelligence Unit για την πορεία της ιρακινής Οικονομίας 

την περίοδο 2020-24  

 
Οικονομική πολιτική  

Την περίοδο 2020-24, η οικονομική πολιτική θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του τομέα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου με την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών προς τις 

διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην αύξηση των 

δημόσιων δαπανών για έργα ανασυγκρότησης. Οι εξαγγελίες για δημοσιονομικά μέτρα 

εξορθολογισμού των δημόσιων οικονομικών, όπως η περικοπή των δημόσιων δαπανών - 

κυρίως με την αναγγελθείσα μείωση του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα κατά 28 

δισ. $ - και την αύξηση των εσόδων εκτός πετρελαίου, δεν αναμένεται να υλοποιηθούν, λόγω 

αλλαγής  των κυβερνητικών προτεραιοτήτων μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαΐου 

του 2018. Η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι 

οι κυριότερες προτεραιότητες της κυβέρνησης - ιδιαίτερα μετά το κύμα διαμαρτυριών που 

ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2019. 

 

Οικονομική ανάπτυξη 

Οι οικονομικές επιδόσεις της χώρας θα συνεχίσουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

βιομηχανία πετρελαίου. Παρά την πτώση των διεθνών τιμών τπετρελαίου, αναμένεται ότι η 

παραγωγή πετρελαίου στην χώρα θα αυξηθεί από 4,8 εκ. βαρέλια ημερησίως το 2019 σε 4,9 

εκ. βαρέλια ημερησίως το 2020. Ωστόσο, η ανάπτυξη σε άλλους τομείς της εγχώριας 

βιομηχανίες θα επιβραδυνθεί το 2020 εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας διεθνώς με 

αποτέλεσμα την διαμόρφωση του ΑΕΠ από εκτιμώμενο 3,5% το 2019 σε 2,8% το 2020. Η 

παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να αυξάνεται σταθερά σε κάθε έτος της περιόδου 

πρόβλεψης, φθάνοντας τα 5,4mb / d το 2024, δεδομένου ότι η χώρα πραγματοποιεί επενδύσεις 

σε πολλά υφιστάμενα και νέα κοιτάσματα πετρελαίου. 

 

Πληθωρισμός 

Οι αυξήσεις των τιμών λόγω αυξανόμενης ζήτησης για εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, 

κυρίως από γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και οι αυξήσεις στις εγχώριες τιμές των 

τροφίμων (κυρίως λαχανικών) θα οδηγήσουν σε μέσο πληθωρισμό 1,3% το 2020, έναντι 0,3% 

το 2019. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων θα αντισταθμιστεί κυρίως από τις χαμηλότερες 

τιμές κατοικιών και τηλεπικοινωνιών το 2020. Ο συνδυασμός υψηλότερων παγκόσμιων τιμών 

τροφίμων, εισροών ξένων κεφαλαίων για την ανασυγκρότηση και ανάκαμψης της εγχώριας 

ζήτησης, θα ωθήσει τον πληθωρισμό το 2021-24 σε 2,6% κατά μέσο όρο ετησίως. Οι 

εισαγωγές τροφίμων θα παραμείνουν καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης των τιμών και η 

άνοδος των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων το 2024 θα ωθήσει τον πληθωρισμό σε 3,2%. 

 

Επίδραση εξωτερικών παραγόντων 

Η πορεία  του εμπορίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα καθοριστούν από τα 

έσοδα του πετρελαίου τα οποία θα παραμείνουν ευάλωτα στις διακυμάνσεις  των τιμών του 

πετρελαίου. Τι εμπορικό ισοζύγιο θα παραμείνει πλεονασματικό καθ 'όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου 2020-24. Ο όγκος των εξαγωγών πετρελαίου αναμένεται μα αυξηθεί  
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

δεδομένου  ότι οι πωλήσεις πετρελαίου στην Τουρκία και την Ιορδανία έχουν ξαναρχίσει 

λόγω της βελτίωσης της κατάστασης ασφαλείας στο  Ιράκ από τις αρχές του 2018. Οι 

εισαγωγές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν λόγω αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης. Ως 

αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα θα σημειώσει μέτρια κάμψη από 15,5% του ΑΕΠ το 

2020 σε 13,4% του ΑΕΠ το 2024. Συνολικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  θα 

παραμείνει πλεονασματικό,  κατά μέσο όρο 7% ως ποσοστό του ΑΕΠ ετησίως την περίοδο 

2020-24 

 

Προβλέψεις 2020-24 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Αύξηση ΑΕΠ (%) 3.5 2.8 2.6 2.4 2.6 2.7 

Πληθωρισμός (μ.ο.) (%) 0.3 1.3 2.0 2.5 2.8 3.2 

Παραγωγή πετρελαίου ('000 b/d; ) 4,793 4,937 5,035 5,136 5,244 5,375 

Ελλειμμα προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ) -3.3 -1.3 0.3 0.9 1.5 0.1 

Εξαγωγές  fob (US$ bn) 78.3 86.6 96.5 104.1 110.6 110.8 

Εισαγωγές fob (US$ bn) 46.7 51.3 61.6 67.7 71.5 75.4 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ δισ) 16.3 19.2 17.3 17.1 18.7 13.7 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 7.3 8.4 7.3 6.8 7.1 5.2 

Εξωτερικό χρέος ($ δις) 71.8 71.4 72.4 75.1 78.7 82.7 

Συναλλαγματική ισοτιμία (μ.ο.) ID:US$ 1,194 1,197 1,199 1,191 1,191 1,190 

Πηγή : Economist Intelligence Unit 

 

 

 

 

 

  

                                                     


