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 : صةأو   المقدمة والخ
ي فم دولية للحد من مشكلة الفقر أبعد عقد من الجهود الحثيثة والمتواصلة محلية كانت 

ستويات م فيواثرت بشكل كبير  االقتصاد العراقي،مفاجئة ضربت مركبة وجاءت صدمة ، لعراقا
تلك أدت  فقد، في نوعية بعض السلع المستهلكة يتوقع أن تؤثربل أنها ه، الدخل واالستهالك في

ضطراب والتي قد ينتج عنها ا، سلبية غير مسبوقة على مستويات الفقر في العراق آثار إلىالصدمة 
ً على الباحثين واالكاديميين االهتمام بهذا ، سياسي وأمني، اجتماعي، اقتصادي لذا كان لزاما

خذي مت إلىضحة صورة وا إليصالبعد تلك االحداث االخيرة ، الموضوع المهم لتقدير حجم الفقر
   .ن من خاللها معالجة تلك المشكلة أو التقليل من آثارها السلبيةيتمكنو، القرارات وراسمي السياسات

تساؤل أساس مفاده "ما هو أثر الصدمة المركبة الناتجة عن انخفاض حول  البحثتمحور 
مواجهة انتشار جائحة كورونا في الفقر  إجراءاتفط وتوقف النشاط االقتصادي بسبب أسعار الن

الث ث، عبر تقدير رقمي لهذا االثرفانه ال بد من تصور عن هذا التساؤل  ولإلجابةفي العراق؟". 
  كشف التداعيات المحتملة لهذه االزمة.ت هاسيناريو

زمة المركبةثانيا:    معالم ا
) في العراق مع انخفاض غير مسبوق في COVID-19تزامن انتشار فايروس كورونا (

أسعار النفط الخام، وحدوث تدهور حاد في عائدات العراق من صادراته النفطية التي يعتمد عليها 
 وقتفبنسبة  الناتج المحلي االجمالي، وفي تكوين %95 إلىفي تمويل الموازنة العامة بنسبة تصل 

40%.  

لطالب يحمل ، وهي 2020(فبراير)  شباط 24ول اصابة في العراق في ألقد سجلت  
عيد، مفاجئة على أكثر من صتلك االصابة لم تكن يدرس في النجف االشرف ، والجنسية االيرانية 

ن أ س في العالم، فالجميع كان يعتقدبؤر الفايرو واحدة منبسبب قرب العراق من إيران التي كانت 
وخالل شهرين بلغ عدد االصابات  .إّال ظهور الفايروس في العراق وانتشاره هو مسألة وقت ليس 

  .)1(شخصا 1171حالة، وتماثل للشفاء  90صابة، فيما بلغ مجموع الوفيات إ 1928في العراق 
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  2020نيسان  28آذار لغاية  24: تطور االصابات الجديدة بفايروس كورونا في العراق للمدة )1شكل (

  
  )https://moh.gov.iqالعراقية. (المصدر: بيانات وزارة الصحة 

  

إّال أن عدد االصابات ال يبرز حجم المشكلة، فقد أعلنت الحكومة عن البدء باجراءات 
احتواء االزمة، عبر تطبيق الحظر الشامل لالنشطة والفعاليات االجتماعية، وتطبيق إجراءات 

كامل أغلب االنشطة  التباعد االجتماعي منذ منتصف آذار (مارس)، األمر الذي أوقف بشكل
االقتصادية واالجتماعية، وهو ما ترك الفئات الفقيرة دون دخل، السيما وأن إجراءات الحكومة لم 

الف  30تتضمن تعويض الدخل المفقود، باستثناء االعالن عن تقديم منحة مالية زهيدة جداً تبلغ 
 13017339أسرة، أي  2758694دينار، وقد بلغ االسر المتقدمة لمنحة الطوارئ الحكومية 

  .)2(شخصا بحسب تصريح وزارة التخطيط

 54.5أما النفط فعندما سجلت االصابة االولى كان سعر خام البصرة الخفيف يبلغ حوالي 
دوالر في التاسع من شهر اذار  32.7دوالر للبرميل. إال انه بدأ باالنخفاض تدريجياً ليصل إلى 

 20.59نيسان ويبلغ  21آذار، لينخفض بحدة في  13اً في دوالر 43.25(مارس)، ليرتفع قليالً إلى 
دوالراً في  52.8دوالر للبرميل. أما نفط البصرة الثقيل فقد هبط على نحو مماثل في االتجاه من 

  نيسان.  22دوالراً في  20.54آذار إلى  26

فيما يتوقع حصول مزيد من االنخفاض في كال السعرين، ومجمل أسعار النفوط االخرى، 
مع تراجع الطلب العالمي واضطرار مزيد من الناس لاللتزام بالحجر االختياري، ونفاذ آليات الدفاع 
عن انهيارات جديدة في أسعار النفط من كبار المنتجين وتحقيق االستقرار في سوق النفط 
المضطربة بتداعيات جائحة كرورنا وسياسات السعودية وروسيا ذات الصلة بحرب األسعار، 

 26.04دوالراً للبرميل، وسلة اوبك إلى  27.95ل فقد انخفض سعر خام برينت إلى وبالفع
  .)3(دوالرا
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  ): أسعار نفط البصرة خفيف2شكل (
  )2020نيسان /ابريل  24(تحديث 

  

https://oilprice.com/freewidgets/get_oilprices_chart/4187# 
  ): أسعار نفط البصرة الثقيل3شكل (

  )2020نيسان /ابريل  24(تحديث 

 
https://oilprice.com/freewidgets/get_oilprices_chart/4400# 

  

يواجه صدمة مزدوجة (انخفاض أسعار النفط وانتشار  2020إّن االقتصاد العراقي في عام 
فيروس كورونا)، تتفاقم تداعياتها مع استمرار مدتها، التي ستؤدي إلى مزيد من االنخفاض في 

االقتصادي، إال أن تحسن االوضاع ابتداًء من النصف الثاني من هذا العام سيعني تخفيف النشاط 
نيسان  19اآلثار السلبية للصدمتين وقد شرعت الحكومة بتخفيف إجراءات الحظر الشامل في 

(ابريل). إال أن أسعار النفط ما تزال دون المستوى الذي يحقق عائدات مناسبة للوفاء بالتزامات 
ة المالية؛ لذا فإن المستقبل القريب يَِعدُ بمزيد من اآلثار السلبية في النشاط االقتصادي، والذي الحكوم

  سيؤثر بدوره سلبا في أوضاع الناس، وقدرتهم على مواجهة نتائج هذه االزمة.

ولتصور تداعيات أزمة كورونا على النشاط االقتصادي في اننا نضع السيناريوهات الثالث 
  االتية:

 وفي هذه الحالة تكون إجراءات الحظر التي اتخذتها اريو االول: الحالة االساسيةالسين :
الحكومة كافية، وأن يعاود النشاط االقتصادي فاعليته تدريجياً ابتداًء من مطلع آيار (مايو)، 
مع استمرار التباعد االجتماعي الواسع خالل االشهر التالية حتى تشرين الثاني (نوفمبر). 

تستمر االنشطة والفعاليات االجتماعية مقيدة، وتقييد السفر ما بين المحافظات.  ويتوقع أن
وعليه يتوقع في هذه الحالة استمرار انكماش النشاط االقتصادي مدفوعاً بقوة بأسعار النفط 
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المنخفضة، وتقليص االنفاق الحكومي، واحتماالت قيام الحكومة بخفض رواتب موظفي 
  القطاع العام.

 الثاني: الحالة االفضل: انهاء إجراءات التباعد االجتماعي وعودة النشاط  السيناريو
: على ما يبدو أن الحكومة تتجه العتماد التجربة الصينية في مواجهة الوباء، االقتصادي

عبر االنتقال إلى تقليص إجراءات الحجر، والبدء تدريجياً حتى نهاية ايار بإجراءات انهاء 
أن ذلك يتطلب إجراءات اقتصادية لدعم االقتصاد، وتوفير السيولة  التباعد االجتماعي، على

النقدية، وتوليد فرص العمل قصيرة االجل، وتعزيز االنتعاش االقتصادي عبر انهاء 
إجراءات إغالق االقتصاد وتعزيز النمو االقتصادي في النصف الثاني من هذا العام. وقد 

اع االسعار ومن ثم زيادة عوائد العراق يؤدي تحسن أوضاع سوق النفط العالمية وارتف
  المالية من السير بهذا السيناريو.

 يفترض هذا السيناريو استمرار إجراءات السيناريو الثالث: الحالة االسوأ: عودة الجائحة :
، وإمكانية 2021االغالق االقتصادي حتى نهاية العام الحالي، ولغاية الربع االول من عام 

ة ابتداء من الربع الثاني مع تطوير أدوية لمعالجة المرض، عودة االوضاع الطبيعي
ولقاحات لتعزيز مناعة الناس. إن حدوث هذا السيناريو سيعني دخول االقتصاد العراقي 

  في انهيار يكون شامالً.

  ويلخص الجدول االتي معالم هذه السيناريوهات.

  ): خالصة السيناريوهات الثالث1جدول (

  المؤشرات  التفصيل  السيناريو
  بشكل تام منتصف اذار إلى نهاية نيسان  إجراءات االغالق االقتصادي  الحالة االساسية

  بشكل جزئي حتى تشرين الثاني (ستة أشهر)
  %100  حظر السفر بما في ذلك السفر الخارجي

  استمرار توقف االنشطة السياحية الداخلية والخارجية.  االثر في النشاط االقتصادي
  انشطة الخدمات.تراجع في 

  تريليون دينار 42  عوائد النفط
  ) تريليون دينار169الناتج المحلي االجمالي (  )2020االثر في الناتج المحلي االجمالي (

  ) مقارنة بالعالم الماضي%36تراجع بنسبة (
الحالة االفضل: 
انهاء إجراءات 

التباعد 
االجتماعي 

وعودة النشاط 
  االقتصادي

  انهاء االغالق االقتصادي نهاية ايار.   االقتصادي إجراءات االغالق
  تحرير إجراءات السفر بما في ذلك السفر إلى الخارج.  حظر السفر بما في ذلك السفر الخارجي

  عودة جزئية لألنشطة السياحية.  االثر في النشاط االقتصادي
  عودة كاملة لألنشطة الخدمية.

  تريليون دينار 46  عوائد النفط
  ) تريليون دينار195الناتج المحلي االجمالي (  )2020االثر في الناتج المحلي االجمالي (

  ) مقارنة بالعالم الماضي%26تراجع بنسبة (
الحالة االسوأ: 

  عودة الجائحة 
  2021حتى اذار  2020 بشكل تام منتصف اذار  إجراءات االغالق االقتصادي

  %100  حظر السفر بما في ذلك السفر الخارجي
  استمرار توقف االنشطة السياحية الداخلية والخارجية.  االثر في النشاط االقتصادي

  تراجع في انشطة الخدمات.
  ظهور شحة في السلع االساسية.

  ارتفاع االسعار.
  تريليون دينار 35  عوائد النفط

  تريليون دينار) 150الناتج المحلي االجمالي (  )2020االثر في الناتج المحلي االجمالي (
  ) مقارنة بالعالم الماضي%43تراجع بنسبة (

  المصدر: من اعداد الباحثين
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  وينطلق السيناريو الخاص بالناتج المحلي االجمالي من االفتراضات االتية: 

  تريليون دينار.  262.9بنحو  2019إن حجم الناتج المحلي االجمالي المتحقق في عام  

  إّن مستويات تصدير النفط الخام في العام الحالي ستشبه مستوياته في العام الماضي
برميل يوميا بعد ذلك بحسب  1.060) للربع االول من السنة، وستنخفض بمقدار 2019(

  اتفاق اوبك (+). 

  دوالراً في السيناريو  30إّن سعر النفط العراقي الُمصدر سينخفض في العام الحالي الى
  دوالراً للبرميل في السيناريو الثالث.  20دوالراً السيناريو الثاني و 36واالول 

 .عدم وجود خطة انقاذ اقتصادي 

  2020وبناء على تقديرات الباحثين فان االثر سيكون بخسارة ربع الناتج المحلي في عام 
من  %36بسبب االزمة مقارنة مع العام الماضي في سيناريو الحالة االفضل، وخسارة 

 من الناتج في سيناريو الحالة االسوأ. %43الناتج في سيناريو الحالة االساسية، وخسارة 

  

  

  )2020): اثر االزمة المركبة في الناتج المحلي االجمالي (4شكل (
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  ): تقديرات الناتج المحلي بحسب السيناريوهات الثالثة.2جدول (

 

  2019  االنشطة االقتصادية

    2020  

  السيناريو االول
  الحالة االساسية

  السيناريو الثاني
الحالة االفضل: انهاء 

إجراءات التباعد 
االجتماعي وعودة 
  النشاط االقتصادي

  السيناريو الثالث
الحالة االسوأ: عودة 

  الجائحة
الزراعة والغابات والصيد  1

 وصيد االسماك
8766710.8 

6575033.1 7451704.1 6575033.1 

 68774460.2 57329488.6 114449716.6 والمقالعالتعدين   2
 

38324289.3 

 38010398.5 68418717.3 57015597.7 114031195.5 النفط الخام 2-1

االنواع األخرى من  2-2
 التعدين

418521.1  
313890.8 355742.9 313890.8 

 3942825.2 4468535.2 3942825.2 5257100.3 الصناعة التحويلية 3
 5721280.5 6484117.9 5721280.5 7628374.1 والماء الكهرباء 4
 8048483.9 9121615.1 8048483.9 10731311.9 البناء والتشييد  5
 19504115.9 22104664.7 19504115.9 26005487.9 النقل واالتصاالت والخزن 6
تجارة الجملة والمفرد  7

 والفنادق وما شابه
20449657.2 

15337242.9 17382208.6 15337242.9 

المال والتأمين وخدمات   8
 العقارات

20307088.3 
15230316.2 

17261025.1 15230316.2 

 3854106.6 4367987.5 3854106.6 5138808.9 البنوك والتأمين 8-1

 11376209.5 12893037.4 11376209.5 15168279.4 ملكية دور السكن  8-2
خدمات التنمية االجتماعية   9

 والشخصية
52595124.2 39446343.2 44705855.6 39446343.2 

 33692843.4 38185222.6 33692843.4 44923791.3 الحكومة العامة 9-1
 5753499.6 6520632.9 5753499.6 7671332.9 الخدمات الشخصية 9-2

 152,129,930.3 197,754,186.7 171,135,129.6 266190571.3 المجموع حسب األنشطة 
رسم الخدمة ناقصا:  

 المحتسب
3273421.3 

2455066.0 2782408.1 2455066.0 

 149,674,864.3 194,971,778.6 168,680,063.6  262917150.0 الناتج المحلي اإلجمالي 

: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، 2019المصدر: بيانات الناتج لعام 
  تقديرات أولية فصلية. 

  : تقديرات الباحثين.2020بيانات الناتج لعام 

زمة    ثالثا: تقديرات الفقر قبل ا
يعد الفقر في العراق مشكلة ممتدة منذ مدة ليست بالقصيرة، لكن قياسه يعود إلى محاوالت 
فردية من قبل خبراء واكاديميين خالل السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، في 

قر فظل االوضاع غير الطبيعية التي مرت بها البالد في تلك العقود، السيما وان تلك التقديرات لل
والفقراء كانت باالعتماد على المسوح االقتصادية واالجتماعية لألسرة والتي لم تكن مخصصة 

ما المسوح الميدانية المخصصة لقياس الفقر والتي نفذت من قبل أاصالً لقياس الفقر في العراق، 
وهو مسح رصد وتقويم  2018، 2014، 2012، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء كانت لألعوام 

  وكانت أحدث النتائج كاالتي: )SWIFT()4فقر (ال
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   2018، 2014، 2012، 2007): مؤشرات الفقر في العراق للسنوات 3جدول (

  السنة 
  خط الفقر(دينار)

مؤشر عدد 
  عدد الفقراء  الرؤوس (%)

2007  76896  22.4  6648768  
2012  105500  18.9  6465123  
2014  105500  22.5  8101125  
2018  110880  20.5  7370430  

  المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية احوال المعيشة 

  

زمة المركبة   رابعاً: تقديرات الفقر في ظل ا
في ضوء جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات لحظر التجوال في جميع 
محافظات لمنع انتشار المرض، والتي اثرت بشكل كبير على الوضع االقتصادي 

صحاب الدخل المحدود كان البد من تقدير الفقر في ظل أللمواطن العراقي وخصوصاً 
 لفة تركز على انخفاضوفق ثالثة سيناريوهات مختعلى الوضع الراهن وقد تم ذلك 

  الدخل أو االستهالك. 

الجائحة في الفقر العالمي والتي اعدت من قبل   وبحسب دراسة حديثة تناولت اثر
)United Nations university()5( ،) إذ أن انخفاض الدخل أو االستهالك بنسبةX(%  يؤدي

  االتية:) من خالل المعادلة Zارتفاع خط الفقر ( إلى

  𝑍 /(1 − X) 

بهذا الحجم يمكن أن تعكس عقدًا من التقدم العالمي في الحد من  أزمةوجدت الدراسة أن 

ية يتمكنوا من تلب براثن الفقر المدقع ولن إلىالفقر، وستدفع عشرات الماليين من الناس 
مليون شخص في  600-400زيادة تتراوح بين  إلى، وستؤدي احتياجاتهم األساسية

 سيناريو تقلص نصيب الفرد من االستهالك في إلىفقر في جميع أنحاء العالم بالنظر 
   .%20البلدان النامية بنسبة 

ات ه، وبافتراض سيادة االوضاع التي يوضحها سيناريوباالعتماد على المنهجية نفسهاو
   االتي:كوفق السيناريوهات الثالثة الفقر في العراق على تقدير  إلىفقد توصلنا الحاالت الثالث 

) الفقر في ظل السيناريو االول الحالة االساسية: انخفاض الدخل أو االستهالك 1(
ألف دينار /فرد / شهر،  123.200بحوالي  2020قدر خط الفقر لعام  : %10بنسبة 

أي ان عدد  %22.8ومن ثم فإن نسبة الفقر المقدرة على وفق هذا السيناريو بلغت 
والتي  2020وذلك باالعتماد على تقديرات السكان لعام ألف نسمة  9120الفقراء بلغ حوالي 

  .مليون نسمة 40هي بحدود 
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التباعد االجتماعي وعودة  إجراءاتالفقر في ظل السيناريو الثاني (الحالة االفضل): انهاء ) 2(
 2018وفق خط الفقر لعام على : %5الدخل أو االستهالك بنسبة  انخفاض: النشاط االقتصادي

 ألف 116.700 سيبلغ 2020دينار/فرد/شهر نجد أن خط الفقر لعام  ألف 110.880والذي قدر بـ 
أي ان عدد  %21.6و بلغت فإن نسبة الفقر المقدرة وفق هذا السيناري ومن ثم، دينار /فرد/شهر

  نسمة. ألف 8640حوالي بلغ ي الفقراء

الفقر في ظل السيناريو الثالث (الحالة االسوأ: عودة الجائحة): انخفاض الدخل أو االستهالك ) 3(

ألف دينار /فرد / شهر،  138.600بحوالي  2020قدر خط الفقر لعام : %20بنسبة 
أي ان عدد الفقراء  %25.6ومن ثم فإن نسبة الفقر المقدرة وفق هذا السيناريو بلغت 

  ألف نسمة. 10240بلغ حوالي 

  

  2020): تقدير الفقر بحسب السيناريوهات الثالث لعام 4جدول (

خط الفقر (ألف   اثر الدخل واالستهالك  السيناريو
دينار /فرد / 

  شهر)
  عدد الفقراء  )%نسبة الفقر (

انخفاض الدخل أو   االول: الحالة االساسية
  %10االستهالك بنسبة 

123.200  22.8  9120000  

الثاني: الحالة االفضل: 
التباعد  إجراءاتانهاء 

االجتماعي وعودة 
  النشاط االقتصادي

انخفاض الدخل أو 
   %5االستهالك بنسبة 

116.700  21.6  8640000  

الحالة االسوأ: الثالث: 
  عودة الجائحة

الثالث: انخفاض الدخل أو 
  %20االستهالك بنسبة 

138.600  25.6  10240000  

  المصدر: تقديرات الباحثين.

  خامساً: الفقر على مستوى المحافظات
ق نتائج على وف ن االهمية النسبية لعدد الفقراء بحسب كل محافظةألو افترضنا 

تبقى كما هي، ستكون تقديرات  )6(2018لعام  )SWIFTمسح رصد وتقويم الفقر (
  الفقر في محافظات العراق على النحو المبين في الجدول االتي:

أن هناك تفاوتاً كبيراً في أعداد الفقراء بين محافظات  االتينلحظ من الجدول 
، إذ إحتلت محافظة نينوى المرتبة االولى من حيث حسب السيناريوهات الثالثةبلعراق ا

، إنخفض عدد حسب السيناريو االولب مليون فرد 1.7حيث بلغ عددهم  ءالفقراعدد 
 ،لسيناريو الثاني (الحالة االفضل)حسب ابمليون فرد  1.6 إلىالفقراء في المحافظة 

تى وصل ح حسب السيناريو الثالث (الحالة االسوأ)بباالرتفاع عدد الفقراء ومن ثم عاد 
ذ ، إيث عدد الفقراء فهي محافظة بغدادثانية من حمليون فرد، أما المحافظة ال 2 إلى

 اهعدد الفقراء في انخفض، مليون فرد 1حسب السيناريو االول حوالي ببلغ عدد الفقراء 
د عد، ومن ثم عاد لسيناريو الثاني (الحالة االفضل)حسب ابمليون فرد  0.96 إلى
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مليون  1.1 إلىحسب السيناريو الثالث (الحالة االسوأ) حتى وصل بباالرتفاع الفقراء 
قراء ، إذ بلغ عدد الفظة ذي قارفرد، أما المحافظة الثالثة من حيث عدد الفقراء فهي محاف

حسب بالف فرد  854 إلىالعدد  انخفض، الف فرد 900ناريو االول حوالي حسب السيب
السيناريو  حسببومن ثم عاد عدد الفقراء باالرتفاع  ،لسيناريو الثاني (الحالة االفضل)ا

أن  إلىوتجدر االشارة مليون فرد،  1حوالي  إلىالثالث (الحالة االسوأ) حتى وصل 
الجدول و .سبة لعدد الفقراء في عموم العراقمحافظات االقليم الثالثة كانت االقل بالن

      حسب كل محافظة.ب) يبين عدد الفقراء 5(

  

  2020حسب كل محافظة لعام بتقدير عدد الفقراء  :)5جدول (

 المحافظات
االهمية النسبية 

للمحافظة حسب عدد 
  % الفقراء 

  السيناريو االول
  (الحالة االساسية)

  السيناريو الثاني
  (الحالة االفضل)

  السيناريو الثالث
  (الحالة االسوأ)

 158720 133920 141360 1.55  دهوك
 137216 115776 122208 1.34 السليمانية

 177152 149472 157776 1.73  اربيل
 2003968 1690848 1784784 19.57 نينوى

 173056 146016 154128 1.69 كركوك
 525312 443232 467856 5.13 ديالى

 429056 362016 382128 4.19 االنبار
 407552 343872 362976 3.98 صالح الدين

 1141760 963360 1016880 11.15 بغداد
 326656 275616 290928 3.19 بابل

 239616 202176 213408 2.34 كربالء
 367616 310176 327408 3.59 واسط
 264192 222912 235296 2.58 النجف

 878592 741312 782496 8.58 القادسية
 605184 510624 538992 5.91 المثنى

 1012736 854496 901968 9.89 ذي قار
 719872 607392 641136 7.03 ميسان

 671744 566784 598272 6.56 البصرة
 10240000 8640000 9120000 100 المجموع

  المصدر: تقديرات الباحثين.

  

  : الخاتمةساً ساد
في ضوء السيناريوهات الثالثة والصدمة المزدوجة التي يتعرض لها االقتصاد العراقي 

 يفوالتي أثرت كما اشرنا بشكل سلبي ، كورونا وازمة انخفاض اسعار النفط بأزمةوالمتمثلة 
فكانت االجراءات الوقائية من قبل خلية االزمة المتمثلة بالحظر ، معيشة المواطن العراقي ياتمستو

كما ان انخفاض ، انخفاض ملحوظ في مستويات الدخل واالستهالك إلىادت قد الجزئي والكلي 
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عجز كبير في الموازنة العامة  إلىم والذي يشكل عصب الحياة في العراق ادى اسعار النفط الخا
العام،  في االنفاقتخفيضات كبيرة  مزيد من االجراءات التقشفية من خالل إلىوقد تلجأ الحكومة 

  .خرى من شأنها تخفيض الدخل او االستهالكأ إجراءاتة يأو أفي رواتب الموظفين و

هو االقرب  %20والذي يتضمن انخفاض الدخل او االستهالك بنسبة ن السيناريو الثالث إ 
للواقع خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من السكان تقع ضمن الفئة الهشة والتي هي قريبة من خط 

  .العراقي تؤدي بهم للوقوع بالفقر صدمة غير متوقعة في االقتصادالفقر بحيث ان اي 
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