Al-Bayan Center for Planning and Studies

فريوس كورونا واالقتصاد العراقي
من سيهزم اآلخر؟
رأفت البلداوي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضايا أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضايا
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ ْ
ّ ّ

مالحظة:

كتابا.
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب بالضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز ،وامنا تعرب عن رأي ُ

حقوق النشر محفوظة

2020

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org
Since 2014

فريوس كورونا واالقتصاد العراقي  ..من سيهزم اآلخر؟

فيروس كورونا واالقتصاد العراقي  ..من سيهزم اآلخر؟
رأفت البلداوي *

شن فريوس كورونا حرباً ضروساً على معظم اقتصادات العامل ،هذه احلرب مل تنته حىت اآلن،
ّ
ومل يعلن عن هوية املنتصر فيها بعد ،وما زالت كفة احلرب متيل حنو طرف ما ،مقابل طرف آخر
أشد مقاومة .وعلى الرغم من اخلسائر الفادحة ،اليت أحلقها الفريوس ببعض االقتصادات يف خمتلف
دول العامل ،إال أهنا ما زالت تقاوم ،من خالل مصدات أنشأهتا أيام الوفرة ،اليت بعضها قد يكون
آيالً للسقوط قريباً ،أو إجراءات سريعة استطاعت من خالهلا ختفيف األزمة وتداعياهتا.
التاجي
اقي ،فما إن بدأ الفريوس
ّ
إحدى هذه االقتصادات املتأثرة كثرياً ،هو االقتصاد العر ّ
باالنتشار ،وبدأت معه قيود اإلغالق الكلي واجلزئي يف العامل ،وما حلِقه من اخنفاض يف أسعار
النفط الدولية ،حىت الحت أزمة حادة يف املالية العامة ،سرعان ما ألقت ِ
بظالهلا على الواقع العراقي.
فلم ِ
تعد اإليرادات النفطية على وفق معدالت األسعار احلالية ،قادرة حىت على تغطية النفقات
احلكومية التشغيلية ،مبا فيها رواتب املوظفني واملتقاعدين الذين يتسلمون رواتبهم من خزينة الدولة
املركزية ،فضالً عن االلتزامات األخرى اليت تتضمن التزامات مالية جراء القروض اخلارجية.

* باحث متخصص يف الشأن االقتصادي العراقي.
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شكل 1أسعار النفط خلام برنت من شهر كانون الثاين وحىت  30متوز 2020

Source: Lora Jones, Daniele Palumbo & David Brown, Coronavirus:
A visual guide to the economic impact, BBC News.
https://www.bbc.com/news/business-51706225

مل تقف تبعات وتأثريات الفريوس عند هذا احلد ،فبعد فرض قيود اإلغالق الكلي واجلزئي
يف العراق ،تأثرت معظم القطاعات االقتصادية األخرى مبا فيها قطاع النقل والتجارة واخلدمات
واملصارف والسياحة الدينية ،اليت تشكل ما يقارب نصف االقتصاد غري النفطي.
عمقت هذه التأثريات إجراءات حكومية غري حصيفة ،اختذهتا حكومة عبد املهدي املستقيلة
َّ
( )2018-2020قبل األزمة ،ع ّدها البنك الدويل سلسلة من احملفزات غري املستدامة ،اليت
مثلت زيادة التوظيف يف القطاع العام ،وخفض سن التقاعد ،والتحويالت املالية املختلفة .بعدما
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استطاعت حكومة العبادي ( )2014-2018ترشيقها وتقليصها ،فارتفعت تعويضات املوظفني
1
عما كانت عليه عام .2018
يف موازنة عام  2019بواقع ( )7مليارات دوالر ّ
وإن هناك أزمة أخرى يف ميزان املدفوعات ما تزال صامتة ،فمع الفجوة يف التدفقات
الدوالرية الداخلة ،مقابل التدفقات الدوالرية اخلارجة ،اليت يستمر البنك املركزي يف ردمها ،قد تظهر
ٍ
ٍ
تضخمية عالية ،يف اللحظة اليت يتوقف فيها
بضغوط
مشكلةً حقيقيةً أخرى ،هذه املشكلة قد تدفع
البنك املركزي عن تغطية الفجوة يف هذه التدفقات ،على اعتبار أن البنك املركزي هو املصدر الوحيد
للعملة األجنبية ،وإن أي اختالل يف متويل السوق بالدوالر ،يؤدي إىل ارتفاعه؛ مما يعين زيادة يف
أسعار السلع املستوردة ،اليت بلغت قيمتها ( 2)45.7مليار دوالر يف عام  2018فقط .فضالً عن
صحي
األزمة الصحية وضغوطاهتا املالية واالجتماعية واليت صعبت املهمة احلكومية أكثر ،مع نظام
ّ
ال يتناسب وحجم اجلائحة ،فضالً عن تزايد معدالت االصابات والوفيات؛ مما ولد ضغوطاً شعبيةً
على احلكومة احلالية ونقمة حادة على احلكومات السابقة ،لعدم قدرهتا طيلة السنوات السابقة على
تطوير النظام الصحي ،فضالً عن اجلوانب األخرى.
على صعيد آخر ،هناك أزمة ال تقل أمهية عن األزمات األخرى ،وهي أزمة سياسية ،فتواجه
احلكومة اجلديدة برئاسة الكاظمي عدة حتديات ،أمهها صراع احملاور الذي يستضيفه العراق بنحو
مستمر
خارج عن إرادته ،بني الواليات املتحدة األمريكية ومجهورية إيران االسالمية ،هذا الصراع
ٌ
بشكل معلن ،منذ مقتل قائد فيلق القدس االيراين ونائب رئيس هيئة احلشد الشعيب بصواريخ
أمريكية قرب مطار بغداد .إذ تقوم بعض اجلهات باستهداف مستمر للسفارة األمريكية فضالً
عن أرتال قوات التحالف الدويل والبعثات الدبلوماسية ،هذا االستهداف جعل األمريكان يفكرون
بغلق سفارهتم يف بغداد ونقلها إىل أربيل ،فضالً عن بعض البعثات الدبلوماسية احلليفة ،مع هتديد
 .1املوازنة العامة للدولة لسنة  ،2019جريدة الوقائع العراقية.
 .2البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،النشرة السنوية لسنة .2019
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مبطن بفرض عقوبات اقتصادية فيما لو استمرت احلكومة العراقية بالتغاضي عن هكذا اعتداءات.
وهنالك ٍ
حتد سياسي آخر يواجه احلكومة احلالية ،هو احتجاجات تشرين  ،2019هذه
االحتجاجات اليت رافقتها أحداث أمنية فظيعة ،هلا مطالب حقة ،أمهها حتسني اخلدمات ،وفرص
العمل ،لكن التأثريات االقتصادية للفريوس جعل هذين املطلبني من الصعوبة مبكان حتقيقهما ،مع
الضائقة املالية احلالية ،والضعف الواضح يف دور القطاع اخلاص باالقتصاد؛ لذا فإن الضغوطات
الشعبية ذات األهداف االقتصادية ستبقى عامالً ضاغطاً مستمراً ،مع استمرار الوضع احلايل على
ما هو عليه اآلن.
وبلغة األرقام فإن اآلثار املالية للجائحة وتأثرياهتا املباشرة على االقتصاد العراقي مع التوقعات
باستمرارها كانت كبرية ،فاخنفضت مؤشرات مالية متعددة يوضحها اجلدول اآليت:
الدويل (مليار دوالر)
جدول  1بعض املؤشرات املالية حسب تقديرات البنك
ّ
2019

املؤشر/السنة
الناتج احمللي اإلمجايل

234.1

171.3

إمجايل اإليرادات واملنح احلكومية

91

37.6

اإليرادات النفطية

84

31.2

اإليرادات غري النفطية

7

6.7

إمجايل النفقات

88

النفقات اجلارية

67.4

77.6

الرواتب واملعاشات

35

44.5

النفقات السلعية واخلدمية

2.6

3.4

أخرى

23

25.7
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 .3متثل بيانات سنة  ،2020بيانات فعلية وتقديرية حسب تقرير البنك الدويل.
 .4ال تتضمن تفاصيل اإلنفاق جممل النفقات بل أهم املؤشرات.
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الفوائد املدفوعة

2.6

3.4

النفقات االستثمارية

20.6

11.1

االستثمارات النفطية

16.2

9.1

االستثمارات غري النفطية

4.7

2

Source: World Bank Group, Iraq Economic Monitor Navigating the
Perfect Storm (Redux), SPRING 2020, P 16.

ومع هذا العجز الواضح يف اإليرادات مقابل النفقات العالية ،اليت متثل معظمها نفقات
حاكمة ال مناص منها ،فإن اللجوء لالقرتاض لتغطية هذا العجز سريعاً هو احلل ،وهذا ما حدث
فعالً عند هناية شهر حزيران  2020الذي شهد إقرار قانون االقرتاض احمللي واخلارجي ،لتمويل
العجز املايل لعام  2020الذي خول احلكومة االقرتاض بواقع ( )12.5مليار دوالر لالقرتاض
الداخلي و( )5مليار دوالر لالقرتاض اخلارجي؛ لكن هذه املبالغ املقرتضة سرعان ما نفدت ،لتقدم
وزارة املالية مقرتحاً لقانون آخر لالقرتاض ،وهو على طاولة جملس النواب حىت اآلن ،وسبب تأخر
إقراره هو املبالغة اليت أعدها غريبة ،فطلبت احلكومة متويالً مبقدار ( )41تريليون دينار عدا ما
ستحصل عليه من اإليرادات النفطية وغري النفطية ،لتغطية نفقات الثالثة أشهر القادمة ،وهو مبلغ
كبري جداً إذا ما قارناه بنفقات احلكومة خالل التسعة أشهر املنصرمة بل إنه قد يقرتب منها.
تقف أمام االقرتاض الداخلي عقبات عديدة أخرى ،فمع عدم وجود إمكانية لبيع السندات
الوطنية إىل اجلمهور بسبب ضعف الثقة باحلكومة ،فضالً عن املصارف احلكومية واخلاصة؛ بسبب
عدم امتالكها السيولة املالية الكافية ،مل يتبقى أمام احلكومة سوى البنك املركزي الذي ميثل امللجأ
األخري لإلقراض ،لكن قانون البنك املركزي رقم ( 56لسنة  )2004ال يسمح للحكومة باالقرتاض
املباشر منه ،لذا فإن جتاوز هذه العقبة تتم عرب قيام املصارف احلكومية بشراء السندات الوطنية
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شكلياً من احلكومة ،لتقوم املصارف يف ذات الوقت خبصمها لدى البنك املركزي ،ليتم التخلص
من العوائق القانونية.
هذه املصد الذي متثله احتياطيات البنك املركزي مع استمرار أسعار النفط ضمن نفس
املعدالت احلالية قد ينهار خالل أشهر حمدودة؛ ألهنا باألساس احتياطيات لتغطية العملة احمللية
املصدرة ،وإن إخنفاض هذه االحتياطيات ،إىل ما دون العملة املصدرة ،سيؤدي إىل إهنيار تدرجيي
يف العملة احمللية؛ األمر الذي سيدفع إىل ضغوطات تضخمية عالية ،فضالً عن قساوة القرارات
االقتصادية اليت قد تصدر بعدها على كثري من شرائح اجملتمع.
لقد أدى انتشار الفريوس السريع واآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجتة عنه ،إىل زيادة
اهلوة والفجوة بني احلكومة والشعب ،والسيما بعد عجز احلكومة يف دفع التزاماهتا املتمثلة برواتب
املوظفني العاملني يف القطاع العام لشهر أيلول إىل حد ( )50يوماً ورمبا تتكرر هذه املدة لشهر
تشرين األول أيضاً ،هذا التأخر يف دفع الرواتب ،جعل معظم املواطنني متيقنني من سوء إدارة
احلكومة لألزمة احلالية ،وإن اإلصالحات احلقيقية ،جيب أن تشمل الفساد احلكومي أوالً ،واسرتداد
األموال ،واستحصال إيرادات الدولة املختلفة بصورة شفافة ونزيهة .هذه البداية باإلصالحات
رمبا هتيء بيئة صاحلة وإعادة للثقة بني احلكومة والشعب من شأنه أن يسهل عملية االنتقال إىل
إصالحات هيكلية واسعة ،حنو تنويع االقتصاد وتفعيل دور القطاع اخلاص بكافة جوانبه.
إن قيام احلكومات املتعاقبة باتباع أسلوب ردات الفعل ،مع كل أزمة ،من شأنه أن يولد
أزمات أخرى على أصعدة أخرى ،وهذا ما حصل فعالً ،ألن غياب التخطيط االقتصادي واعتماد
إيرادات الدولة على مصدر شبه أحادي للتمويل كفيل باحنسار اخليارات املتاحة كافة ،فال مناص
احمللي ،واألخذ بعني اجلدية كافة التوقعات
من التخطيط املسبق ودعم القطاع اخلاص ،لزيادة االنتاج ّ
الدويل جملاهبة األزمات احلالية واملستقبلية.
احمللي
ّ
االقتصادية على املستوى ّ
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ولالنتقال إىل اقتصاد متنوع وجتاوز األزمة احلالية طرح وزير املالية العراقي ،الذي يقود خلية
الطوارئ املالية ،ما مسيت جمازاً بالورقة البيضاء ،تضمنت الورقة عرضاً مفصالً للمشكالت اليت يعاين
منها االقتصاد العراقي ،فضالً عن حماور اإلصالح املقرتحة وفق جمموعة حماور ،ركز احملور األول على

حتقيق االستقرار املايل املستدام من خالل تعظيم اإليرادات وترشيد النفقات ،أما احملور الثاين فركز
على إصالحات اقتصادية كلية على مستوى اجلهاز املصريف والتأميين ،والزراعة والنفط والغاز ،فضالً
عن القطاع اخلاص وهيكلة الشركات العامة والتنمية البشرية .وركز احملور الثالث على حتسني البىن
التحتية من الطاقة الكهربائية واالتصاالت والنقل ،وركز احملوران الرابع واخلامس على توفري اخلدمات
األساسية بإعادة رسم نظام احلماية االجتماعية ،ونظام التقاعد ،وتطوير احلوكمة والبيئة القانونية.

طرحت الورقة جمموعة من احللول لتحقيق احملاور املذكورة آنفاً ،أوهلا ترشيد االنفاق عرب
ختفيض عجز املوازنة العامة إىل 3%من الناتج احمللي اإلمجايل ،وختفيض فاتورة الرواتب من 25%
إىل  12.5%من الناتج احمللي اإلمجايل أيضاً ،فضالً عن إصالح صندوق التقاعد وإيقاف متويله
من اخلزينة العامة ،ويف سبيل تعظيم اإليرادات ركزت الورقة على حتصيل ايرادات الطاقة الكهربائية،
وختفيض دعم الوقود للشركات العامة ،وتفعيل برنامج اسرتداد األموال املنهوبة واملسروقة.
أما احللول اليت قدمت يف احملور الثاين ،فطرحت الورقة زيادة رؤوس أموال املصارف
احلكومية ،وتسريع وترية اخلدمات اإللكرتونية ،وتفعيل نظام التأمني على الودائع وتشريع قانون
جديد لألوراق املالية ،وفتح األسواق التخصصية كسوق السلع وسوق تداول العمالت ،فضالً عن
اعداد قانون جديد للزراعة ،وتفعيل الصناديق الزراعية امليسرة ،وتوجيه االهتمام إىل التنمية الريفية
الشاملة ،فضالً عن تعزيز القابلية اإلنتاجية حلقول النفط والغاز واصالح البنية التحتية لشبكات
نقل الغاز واستقطاب املستثمرين إلنشاء مشاريع البيرتكيمياويات ،وتأسيس شركة غاز وطنية،
ودعم القطاع اخلاص وتقوية سياسات محاية املستهلك وهيكلة الشركات العامة املمولة ذاتياً بإعادة
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تصنيفها وتشريع قانون هليكلتها.
وركزت حلول احملور الثالث على استخدام عدادات ذكية جلباية أجور الطاقة الكهربائية،
وتوسيع شبكة نقل الطاقة ،واستقطاب أصحاب املولدات األهلية وإدخاهلم يف مشاريع إصالح
قطاع الكهرباء ،وركز على توفري البين التحتية الرقمية ،وإهناء حاالت التهريب لسعات األنرتنت،
أما فيما خيص قطاع النقل فتمثلت احللول بتحديث اإلطار القانوين والتنظيمي لقطاع النقل وتطوير
الطرق الرئيسة وتطوير اسرتاتيجية للمطارات ،فضالً عن هتيئة مناطق حرة ومدن صناعية قادرة عىل
جذب االستثمارات وتوفري فرص العمل.
أما حلول احملور الرابع فركزت على وضع خطة شاملة لقطاعي خدمات املياه والصرف
الصحي ،وإعادة هيكلة دوائر البلديات وإرساء الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،فضالً عن
استكمال تشريع قانون الضمان الصحي ،وإصالح اخللل يف نظام البطاقة التموينية ،وإعادة هيكلة
صندوق التقاعد من طريق حتقيق االستدامة املالية.
وبشأن حلول احملور اخلامس ،فقد تركزت على تعديل الئحة تنفيذ العقود احلكومية ،وتشكيل
فريق ملراجعة العقود احلكومية ،ومتابعة العقود الكربى ،فضالً عن ترسيخ مبادئ التوظيف على
أساس اجلدارة ،واعتماد هنج اإلدارة القائم على النتائج ،وغريها من احللول.
لقد أشارت الورقة إىل مشكالت االقتصاد العراقي ،بل مشكالت الدولة العراقية ككل ،وهي
ورقة طموحة جداً ،رمبا حتتاج سنوات طويلة لتنفيذها جبدية ،لكن املشكلة احلقيقية ليست هنا،
فكل املشكالت اليت طرحتها الورقة ليست بعيدة عن احلكومة ،وال عن اخلرباء احملليني والدوليني،
بل إن هذه املشكالت دائماً ما طرحت يف مناسبات كثرية ،فموضوع هيكلة الشركات العامة ليس
جبديد ،وترشيد االنفاق اجلاري تطرحه كل حكومة جديدة تتسلم مهامها ،وجرت عدة حماوالت
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إصالح على مستوى الطاقة الكهربائية والقطاع اخلاص وغريها؛ وهذا دليل واضح على أن املشكلة
احلقيقية اليت يعاين منها العراق ،هي يف تنفيذ اخلطط وليس يف كتابتها ،والسيما أن تنفيذ أي
إصالح اقتصادي يصيبه الفتور مع حتسن الوضع االقتصادي وأسعار النفط حتديداً ،على الرغم من

أن العكس هو الذي من املفرتض أن حيصل؛ ألن االصالحات االقتصادية اليت مل جتر يف أوقات
الرخاء ،فكيف سنجريها يف أوقات األزمات وتباطؤ النمو؟
وتقف أمام الورقة عقبات أخرى عديدة ،فالفريق احلكومي يسعى إىل مصادقة جملس
رمسي حىت اآلن ،وهذا ما أعلنه صراحة الكثري
النواب على الورقة ،الذي رفض الورقة بشكل غري ّ
من أعضائه؛ ملا حتمله الورقة من إصالحات رمبا تكون قاسية ،مما قد جيعله يف حال القبول ،أمام
مواجهة شعبية ،والسيما مع قرب موعد االنتخابات املفرتضة يف منتصف العام القادم.
أما العقبة الثانية فإن الورقة تضمنت مشاريع إصالحية قصرية ومتوسطة وطويلة األمد ،وهذا
يتطلب خطة واسرتاتيجية أخرى للتنفيذ وحتديد األولويات ،وماهية املشاريع اليت ميكن تنفيذها،
األمر الذي رمبا يستغرق أشهراً ،وإن احلكومة احلالية ووزير ماليتها علي عالوي مل يتبق من عمرمها
الوظيفي إال مدة حمدودة.
أما العقبة الثالثة فتتمثل بأن بعض اإلصالحات حتتاج إىل مبالغ طائلة ،ال متتلكها احلكومة
حالياً ،ولن متتلكها يف األمد املنظور ،وإن حتفيز االستثمار حباجة إىل إجراءات متعددة وطويلة حىت
تستطيع توفري بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.
لقد حكمت هذا الورقة على نفسها بالفشل ابتداءً؛ بسبب عدم وجود مقومات حتقيقها،

وإن مناذج اإلصالح من هذا النوع ال متتلك األرضية املناسبة حالياً لتدفعها حنو النجاح ،لكن هذا
ال يعين فشل الورقة بأمجعها ،فهناك بعض احللول اإلجرائية اليت من املمكن أن تنفذ بسرعة عرب
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قرارات وزارية أو من طريق جملس الوزراء ،وإن اعتماد الورقة كمسار لإلصالح ،ميثل أهم الطرق
لتنفيذ إصالحات مستقبلية.
لقد أطلقت حكومة الكاظمي أيضاً مبادرة «توظيف» ضمن مبادرة تفعيل جملس اخلدمة
االحتادي ،اليت هي أشبه بقاعدة معلومات شاملة للعاطلني عن العمل ،مع وعود بتوفري فرص عمل
يف القطاع العام ،والقطاع اخلاص الذي ما زال ميت سريرياً ،هذه املبادرة ستنقلب على حكومة
الكاظمي عاجالً أم آجالً؛ ألهنا خالل مدة حمدودة ستعج مبئات اآلالف من الشباب الذين يأملون
احلصول على وظائف دون جدوى.
ومع كل هذه التحديات ،يقف العراق اآلن يف مفرتق طرق ،ومع دخول املوجة الثانية من
فريوس كورونا ،فإن اخلطر أصبح حمدقاً أكرب ،ورمبا تعاود أسعار النفط االخنفاض إىل مستويات
متدنية ،وهذا ما سيجعل األزمة تتعمق بشكل أكرب من ذي قبل ،وإن التغريات الصحية اليت
ستحصل يف املدة القادمة على الصعيد العاملي ،سرتسم رمبا صورة أوضح وتوقعات أدق،عن وضع
االقتصاد العراقي ،واليت رمبا ستعلن عن هوية املنتصر أخرياً.
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