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االنعكاسات املالية لصدمة اخنفاض أسعار النفط على املوازنة العامة يف العراق بعد عام 2014

ملخص تنفيذي: . 	
يتسم سوق الطاقة بسمة عدم اليقي وأنَّ أيَّ بناٍء على املستوى االقتصادي على مبدأ الثبات - 

يف هذا السوق ميثِّل مساراً يكون حمفوفاً ابملخاطرة بصورٍة  كبرية، ويؤثِّر على أوضاع االستقرار 
االقتصادي. 

على الرغم من التحذيرات اليت صدرت يف ضوء هبوط أسعار النفط منذ أواسط 2014، فإنَّ - 
احلكومَة العراقية استمرَّت على هنِجها ابعتماد موازنة ذات عجز كبري مع تضخيم اليراداهتا، 

مفرتضة حتسُّناً يف أسعار النفط، وامكاانت غري واقعية يف احلصول على قروض ميسَّرة. 
يعاين العراق من الرتاجع يف قدرة تنفيذ التخصيصات يف املوازنة االحتادية، أي: عند إقرار املوازنة - 

العامة للعراق يف كل سنة يكون فيها عجزاً خمططاً، نتيجة تزايد النفقات العامة أبكثر من زايدة 
اإليرادات العامة. 

يتسمُّ النشاط االقتصادي غري النفطي ابلطابع اخلدمي، ويفتقر العراق على حنو استثنائي لقطاع - 
إنتاج حقيقي )السلع املادية(، وتوسُّع قطاع اخلدمات يف بلد مثل العراق يُعدُّ مؤشراً سلبياً، وال 

ينمُّ عن تغيرٍي هيكليٍّ حقيقيٍّ داخل االقتصاد.
متهيـــد . 		

تؤدِّي أوضاع عدم اليقي دوراً كبرياً يف عدم استقرار أسعار النفط، وال سيَّما حينما حتدث 
أزمات يف مناطق اإلمدادات النفطية، ممَّا جيعل ظروف عدم التوازن ما بي العرض والطلب للنفط 
قائمة، فمع ظهور »داعش« واحتالله أجزاء من العراق، وخروج احلقول النفطية يف تلك املناطق 
عن سيطرة الدولة العراقية، وما رافق ذلك من احتمالية انقطاع صادرات البرتول الروسية خالل 
شهر شباط من عام 2014، أدَّت هذه األوضاع واألحداث إىل إرابك السوق النفطية، ورافق 

االنعكاسات المالية لصدمة انخفاض أسعار النفط على 
الموازنة العامة في العراق بعد عام 2014

د. ريام علي حسين *

* تدريسية يف كلية اهلادي اجلامعة.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ذلك قرار منظمة »أوبك« يف اجتماع جملسها الوزاري يف تشرين الثاين 2014 إىل عدم ختفيض 
تقريباً، مع  30 م ب ي  إنتاج مبعدِّل  للدول األعضاء، واحملافظة على سقف  اإلنتاج  حصص 
أتكيد املنظمة على أنَّ عبء التخفيض جيب أن تساهم فيه الدول املنتجة خارج أوبك )روسيا- 

الوالايت املتحدة( للمحافظة على أسعار النفط . 
أدت هذه التطورات إىل حدوِث تراجٍع سريٍع ألسعار النفط من حنو 100 دوالراً للربميل 
إىل ما يقارب 50 دوالراً يف هناية عام 2014، ومن مث إىل )40-27( دوالراً يف الربع األول 
من عام 2015، لرتتفع األسعار تدرجيياً بعدها وتستقر عند حنو 60 دوالراً خالل منتصف عام 

.2015
وبعد التعايف الذي شهدته أسعار النفط أواخر عام 2019، تراجعت يف آذار 2020 
ألدىن مستوى هلا منذ عام 2016، حمدثٍة بذلك صدمة نفطية أخرى للدول املصدِّرة للنفط، بعد 
أن زادت السعودية كميات اإلنتاج جبانب ختفيض السعر الرمسي لبيع نفطها اخلام، على خلفية 

عدم قبول روسيا ختفيض إنتاجها. 
وبذا فإنَّ ما شهده العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، هو تزايد حدوث الصدمات 
النفطية من انحية وقصر املدة ما بي صدمة وأخرى، فما بي 2020-2014 حدثت صدمتاِن 
للنفط، وكالمها صدمتاِن عكسيتياِن للدول املنتجة، وهذا ما يسهم يف اهتزاز األوضاع االقتصادية 
إنشائها  وعدم  االقتصادي،  التنوع  بضعف  تتسم  اليت  للدول  وخصوصاً  البلدان،  لتلك  واملالية 

لصناديق مالية للطوارئ واألزمات مثل العراق. 
انعكاس تقلُّب أسعار النفط يف اجلوانب املالية على املوازنة احلكومية . 			

حيمل اخنفاض أسعار النفط عديداً من التداعيات السلبية على اقتصادات الدول املنتجة 
واملصدِّرة للنفط، ال سيِّما تلك الدول اليت تعاين اضطراابت سياسية وإخفاقات اقتصادية، وهذا ما 
حدث فعاًل ابلنسبة إىل العراق، إذ بلغت األمور درجًة كبريًة من التدهور، لذا فقد أدَّت صدمة 

أسعار النفط السلبية العديد من االنعكاسات على مستوايت ِعدَّة.
النفط؛  الدولية تتسم ابلتقلُّبات وعدم االستقرار يف أسعار  النفط  ومن املعروف أنَّ سوق 
ألنَّه سلعة اقتصادية وختضع لعوامل السوق، واسرتاتيجية يف أمهيتها لكلِّ الدول املستهلكة واملنتجة، 
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األعباء  املنتجة والعكس صحيح، ويزيُد من  الدول  السلعة يف صاحل  ارتفاع أسعار هذه  ويصبُّ 
املالية، ويؤثِّر يف إعداد املوازنة العامة فيها وما يرتتب عليه من خماطر وإشكاليات، ممَّا يشكِّل خطراً 
وإشكاليات عند إعداد املوازانت العامة، أو عند اختاذ القرارات االقتصادية للدول املصدِّرة للنفط، 
ال سيِّما وأنَّ ظاهرة تقلُّبات األسعار أصبحت ظاهرًة متكررًة ومقلقًة عاملياً، وأكثر أتثرياً يف الدول 
املنتجة واملصدِّرة للنفط، ال سيِّما إذا كان املموِّل الرئيس هلا هو النفط، فمن املعروف أنَّ املوازنة هي 
ا الوسيلة األكثر  أهم أداة سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس توجهات وأهداف احلكومات؛ ألهنَّ
فاعلية يف ضمان حتقيق هذه التوجهات، فاملوازنة ليست جمرَّد ختمينات رقمية مالية وحسابية لتمويل 
العامة  النفقات  فإنَّ هيكل  لذا  أهدافها،  متثِّل ترمجة عملية جململ  ا  الدولة، وإمنَّ أنشطة وفعاليات 

وهيكل اإليرادات العامة وطبيعة العجز وطرائق متويله، وتعكس طبيعة هذه األهداف ومضموهنا.
النفط  أسعار  يف  اليت حتدث  )الصدمة(  واحلادة  السريعة  التقلبات  عن  انجم  هناك خطر 
أسعار  اهنيار  فإنَّ  فيها،  املتأثرة  للدول  العامة  االقتصادية  السياسة  توازن يف  عدم  وختلق  العاملية، 
النفط إىل ما دون املتوقَّع، من شأنه أن يؤدِّي إىل اخنفاض مفاجئ يف اإليرادات النفطية، ويكمن 
هذا اخلطر يف أتثريه على األوضاع املالية العامة للبلد، خصوصاً إذا استمرَّ مدَّة طويلة، واملوازنة)1∗( 
متثِّل السياسة االقتصادية الرئيسة اليت تطبقها احلكومة، إذ تشري إىل الطريقة اليت ختطِّط با احلكومة 
بيان  متثِّل  للدولة  العامة  املوازنة  وألنَّ  االقتصادية،  السياسة  أهداف  لتحقيق  ما  موارد  الستعمال 
للسياسة املالية، فهي تعكس دور احلكومة وأتثريها يف االقتصاد، وتبدأ عملية إعداد املوازنة قبل بدء 
السنة املالية اليت تغطيها املوازنة بشهور ِعدَّة، حىت ميكن حتويلها إىل قانون قبل بداية السنة املالية)2(.

أدَّى وجود مورد النفط اخلام بوصفِه مصدراً رئيساً لتمويل موازنة الدولة اترخيياً إىل اضمحالل 
دور املوارد املالية األخرى، املتمثِّلة ابلضرائب والرسوم وال سيَّما الضرائب املباشرة، ليس لضعف هذه 
األوعية الضريبية فحسب، ولكن لعدم كفاءة األجهزة املكلفة بتقدير الضرائب وجبايتها؛ بسبب 

ا )وثيقة رمسية حتتوي على نفقات وإيرادات حكومة دولة ما، ضمن خطة مالية متكن احلكومة  1)∗(. تعرف املوازنة العامة للدولة أبهنَّ
ا:  من إجناز القرارات املتعلقة بتفعيل جممل السياسات اليت تقوم احلكومة بتنفيذها جتاه اجملتمع الذي ختدمه، كما تعرَّف أيضًا= =أبهنَّ
بيان شامل أبموال احلكومة نفقات وإيرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض والدين احلكومي، للمزيد ينظر: سهام حسي البصام 
ومسرية فوزي شهاب، خماطر وإشكاليات اخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق، وضرورات تفعيل مصادر الدخل غري 

النفطية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد )36(، العراق، 2013، ص7.
2. مهسة قصي عبداللطيف، التنويع االقتصادي ودوره يف متويل املوازنة العامة يف العراق، جملة قضااي سياسية، العدد )55(، كلية 

العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق، 2018، ص 360.
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انتشار الرشوة والفساد اإلداري انتشاراً واسعًا)3(. 
ويف منتصف عام 2014 تعرَّض العراق إىل صدمة أمنية عطَّلت حركة النشاط االقتصادي 
واالستثماري يف البلد، تزامن معها اهنيار يف أسعار النفط، فقد بلغ سعر النفط سلة أوبك أواخر 
للربميل )اخنفض إىل أكثر من %65(، يف كانون الثاين عام 2016  2014 )26.5( دوالراً 
سجل )49.49( دوالر بعد ما كان يزيد عن )100( دوالر حىت شهر أب من عام 2014)4( .

 ومن بياانت املوازنة العامة ُيالحظ أنَّ االقتصاد العراقي شهد عام 2015 أزمة مالية واضحة، 
متثِّلت ابلعجٍز يف املوازنة العامة االحتادية النامجة عن تعرُّض االقتصاد العراقي إىل صدمة مزدوجة، 
كان طرفاها هبوط أسعار النفط، إىل جانب التحدايت األخرى املتمثلة ابرتفاع تكاليف احلرب 
على اإلرهاب، فضاًل عن نفقات إيواء النازحي ودعمهم يف خميَّمات النزوح ودفع مستحقاهتم، ممَّا 

ولَّد ضغوطاً إضافية على املوارد االقتصادية. 
رواتب  حتويل  قرار  فرضها  اليت  الفساد  واستشراء حاالت  اإلضافية  املالية  األعباء  كذلك 
منتسيب شركات التمويل الذايت إىل التمويل املركزي، وارتفاع نفقات إعادة إعمار املناطق احملرَّرة اليت 
تضرَّرت بسبب األعمال العسكرية، ويقابل ذلك ِقلَّة الواردات غري النفطية، وافتقار العراق لسياسة 
النفقات  بتقليص  الذي تطلَّب اختاذ خطوات سريعة وجادة متثلت  الدخل، األمر  تنويع مصادر 
فرض  طريق  عن  ومحايته  الوطين  املنتج  ودعم  الضرائب،  وفرض  العام،  اإلنفاق  وترشيد  السيادية 
الرسوم على السلع اليت تـُنـَْتج مثيلتها حملياً، وإصدار السندات احلكومية لالكتتاب املصريف، ونتيجة 
اخنفضت  إذ  دينار،  ترليون   )3.9-( مقداره  مالياً  عجزاً  االحتادية  العامة  املوازنة  لذلك سجَّلِت 
اإليرادات العامة بنسبة )37.1-%( عن عام 2015، وشكلَّت نسبة )%34.7( من الناتج 
نسبة )-%38( مقارنة  احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية، فيما سجَّلت النفقات العامة اخنفاضاً 
بعام 2014 وشكَّلت نسبة )36.7( من الناتج احمللي االمجايل، ويُعزى عجز املوازنة ذلك إىل 
االخنفاض الكبري يف اإليرادات العامة البالغ )39.1( ترليون دينار بنسبة )-%37.1( عن عام 
ل )66.5( ترليون دينار عراقي عام 2015 مقابل )105.6( ترليون دينار عراقي  2014 لتسجِّ

عام 2014)5(، وكما موضَّح يف اجلدول اآليت: 
3. إمساعيل عبيد محَّادي، االختالالت اهليكلية يف االقتصاد العراقي: التشخيص وسبل املعاجلة، ضمن كتاب: رؤية يف مستقبل 

االقتصاد العراقي، سلسلة اصدارات مركز العراق للدراسات، ط )3(، الساقي للطباعة والتوزيع، العراق، 2015، ص54.
4.أمحد ابريهي علي، مصدر سبق ذكره، ص18

5. البنك املركزي العراقي، التقرير اإلحصائي السنوي للبنك املركزي، دائرة اإلحصاء واألحباث، العراق، 2015، ص68.
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)جدول -1( تطور إيرادات ونفقات املوازنة لعامي 2015-2014 )ترليون دينار(

20142015األبواب
105,609.866,470.3اإليرادات

37.1-7.2-معدَّل النمو%
113,473.570,397.5النفقات

38.0-4.7-معدل النمو
3927.3-7863.7-الفائض أو العجز

املصدر: البنك املركزي العراقي، التقرير اإلحصائي السنوي للبنك املركزي، دائرة اإلحصاء 
واألحباث، العراق، 2015، ص69.

ترليون   )39.1( مبقدار   2015 عام  اإليرادات  اخنفاض   )1( رقم  اجلدول  من  ُيالحظ 
ل )66.5( ترليون دينار، فيما بلغت  دينار، أي: بنسبة )-%37.1( عن العام السابق له لتسجِّ
نسبتها من الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية )%34.7(، ويعود ذلك إىل اخنفاض اإليرادات 
النفطية مبقدار )45.8( ترليون دينار وبنسبة )-%47.1(، وعلى الرغم من هذا االخنفاض ظلَّت 
اإليرادات، ابملقابل  استحوذت على نسبة )%77.2( من إمجايل  فقد  للموازنة،  الرئيس  املموِّل 
سجَّلت اإليرادات األخرى ارتفاعاً مبقدار )6.6( ترليون دينار، أّي: بنسبة )%248.7( عن عام 
2014، لتبلغ نسبة املسامهة )13.9( من إمجايل اإليرادات، يليها ارتفاع بند اإليرادات التحويلية 
والضرائب على الدخول والثروات بنسبة )23.%(، )%15.4( على التوايل، أمَّا ابقي بنود املوازنة 

فقد شكَّلت نسبة مسامهة )%1.6( من إمجايل إيرادات املوازنة. 
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جدول )2( مكوانت إيرادات املوازنة العامة للدولة للسنتني  2015-2014 )مليار دينار عراقي(

جمموع اإليرادات لغاية أبواب اإليرادات
كانون األول/2014

جمموع اإليرادات لغاية 
كانون األول/ 2015

نسبة املسامهة يف نسبة التغري%
املوازنة العامة%

اإليرادات النفطية 
والثروات املعدنية

97072.451312.6-47.177.2

الضرائب على 
الدخول والثروات

1402.11618.715.42.4

الضرائب السلعية 
ورسوم اإلنتاج

489.5396.4-19.00.6

678.6608.010.40.9الرسوم
حصة املوازنة من 
أرابع القطاع العام

1497.11045.3-30.21.6

66.883.024.30.1اإليرادات الرأمسالية
1749.72153.323.13.2اإليرادات التحويلية
2653.69253.0248.713.9اإليرادات األخرى
37.1100-105609.866470.3جمموع اإليرادات

 املصدر: وزارة املالية/ دائرة احملاسبة
*- ختامي معدل لعام 2014 وهناية لعام 2015
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شكل )1( إيرادات املوازنة العامة للدولة لعام 2015

 
 مليار دينار عراقي( ) 2015-2014يرادات الموازنة العامة للدولة للسنتين  إ( مكونات 2جدول )

 وزارة المالية/ دائرة المحاسبة المصدر: 
 2015ونهاية لعام  2014ختامي معدل لعام  -*
 

 2015يرادات الموازنة العامة للدولة لعام إ( 1شكل )

 (2عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )إ الشكل من      
%( مقارنة  38-( ترليون دينار، وبنسبة ) 43.1نخفاضاً بمقدار )ا  2015عام    في  لت ا النفقات فقد سج  أم        

سعار الجارية،  %( من الناتج المحلي اإلجمالي بال36.7دينار بنسبة )( ترليون  70.4لتبلغ )  2014مع عام  
العامة   النفقات  في  االنخفاض  واالستثمارية( إويعود  )الجارية  بشقيها  النفقات  انخفاض  انخفضت  ((لى  إذ   ،

 . 2014%( مقارنة بعام 47.7-%(، والنفقات االستثمارية بنسبة ) 33.5-النفقات الجارية بنسبة ) 
 

 )مليار دينار( 2015-  2014النفقات العامة لعامي   (3جدول )

نسبة   المبلغ  نفاق العام اإل
 التغير % 

الناتج المحلي اإلإالنسبة   جمالي  لى 
 سعار الجارية(% )بال

 
 النفقات التشغيلية )الجارية( هي النفقات التي تستهدف تقديم خدمات متنوعة لتنظيم النشاط االقتصادي واالجتماعي والمحافظة

والعدل والتعليم والخدمات الثقافية واالجتماعية وخدمات المرافق العامة وما ينفق من على كيان المجتمع، مثل خدمات الدفاع واأل
  ، ى )االستهالك الحكومي( ما يسمَّ  :أي  ،ل استهالكًا للسلع والخدماتهذه النفقات بمجموعها تمثِّ  في مجاالت األبحاث العلمية، فإنَّ

تختلف عن    نفاق الرأسمالي، وهي من الناحية المالية العلى تغطية اإل  ل في التخصيصات التي تعتمدا النفقات االستثمارية تتمثَّأمَّ
محمد خير العكام، المالية   ، للمزيد ينظر:م وطبيعة المشروعات التي تحتويهاالحج  فيسمالية في الموازنة الجارية إال أالنفقات الر

 .45، ص2018العامة، الجامعة االفتراضية السورية، سوريا، 

 13.9 248.7 9253.0 2653.6 خرى ال اإليرادات 

 100 - 37.1 66470.3 105609.8 اإليرادات مجموع 

االيرادات النفطية 
77.28%

االيرادات االخرى 
22.72  %

Sales

االيرادات النفطية االيرادات االخرى

     الشكل من إعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جدول )2(
      أمَّا النفقات فقد سجَّلت يف عام 2015 اخنفاضاً مبقدار )43.1( ترليون دينار، 
وبنسبة )-%38( مقارنة مع عام 2014 لتبلغ )70.4( ترليون دينار بنسبة )%36.7( من 
الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية، ويعود االخنفاض يف النفقات العامة إىل اخنفاض النفقات 
بشقيها )اجلارية واالستثمارية(6∗((، إذ اخنفضت النفقات اجلارية بنسبة )-%33.5(، والنفقات 

االستثمارية بنسبة )-%47.7( مقارنة بعام 2014.

6)∗(. النفقات التشغيلية )اجلارية( هي النفقات اليت تستهدف تقدمي خدمات متنوعة لتنظيم النشاط االقتصادي واالجتماعي 
واحملافظة على كيان اجملتمع، مثل خدمات الدفاع واألمن والعدل والتعليم واخلدمات الثقافية واالجتماعية وخدمات املرافق العامة 
وما ينفق يف جماالت األحباث العلمية، فإنَّ هذه النفقات مبجموعها متثِّل استهالكاً للسلع واخلدمات، أي: ما يسمَّى )االستهالك 
احلكومي(، أمَّا النفقات االستثمارية تتمثَّل يف التخصيصات اليت تعتمد على تغطية اإلنفاق الرأمسايل، وهي من الناحية املالية ال 
ختتلف عن النفقات الرأمسالية يف املوازنة اجلارية إال يف احلجم وطبيعة املشروعات اليت حتتويها، للمزيد ينظر: حممد خري العكام، املالية 

العامة، اجلامعة االفرتاضية السورية، سوراي، 2018، ص45.
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جدول )3( النفقات العامة لعامي 2014 -2015 )مليار دينار(

نسبة التغري املبلغاإلنفاق العام
%

النسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
)ابألسعار اجلارية(%

2014201520142015
30.127.0-%77986.251832.833.5اإلنفاق اجلاري

13.79.7-35487.418564.747.7اإلنفاق االستثماري
43.836.7-113473.670397.538.0إمجايل اإلنفاق العام

املصدر: وزارة املالية/ دائرة احملاسبة
النفقات اجلارية عام 2015 مبقدار)26.2( ترليون  ُيالحظ من )اجلدول -3( اخنفاض 
دينار، أي: بنسبة           )-%33.5( لتبلغ )51.8( ترليون دينار مقارنة بـ)78.0( ترليون 
ل نسبة )%27.0( من الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية، انتج  دينار للعام السابق، لتسجِّ
عن اإلخنفاض احلاصل يف مكوانت النفقات اجلارية كافَّة، ما عدا تعويضات املوظفي اليت ارتفعت 
النفقات اجلارية،  النسبة األكرب والبالغة )%63.0( من إمجايل  بنسبة )%0.2(، وقد شكَّلت 
بنسبة  دينار  ترليون   )16.9( مقداره  اخنفاضاً   2015 عام  االستثمارية  النفقات  سجَّلت  كما 
)-%47.7(، إذ بلغت )18.6( ترليون دينار وبنسبة )%9.7( من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة 

بـ)35.5( ترليون دينار عام 2014 بنسبة )%13.7( من الناتج احمللي االمجايل. 
    وهذا يعكس مدى تبعية اإلنفاق احلكومي بشقيه اجلاري واالستثماري على سلة غري 
موثوقة من اإليرادات، ممَّا يعين تبعية اخلطط واملشاريع التنموية كافَّة، واإلنفاق والتعيينات اجلديدة 
إىل مستوايت العوامل احملددة ألسعار الطاقة، اليت ترتبط أبسعار النفط وحجم الصادرات، ممَّا يعين 
أنَّ الصدمات النفطية تلقي بظالهلا على الوضع املايل للدولة الريعية، وتدخلها عنوة يف حالتي إمَّا 

اليسر املايل وإمَّا العسر املايل. 
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)شكل -2( اإلنفاق العام واجلاري واالستثماري لعامي )2014 -2015(

2014 2015 2014 2015 

 27.0 30.1 % 33.5- 51832.8 77986.2 نفاق الجاري اإل

 9.7 13.7 47.7- 18564.7 35487.4 نفاق االستثماري اإل

 36.7 43.8 38.0- 70397.5 113473.6 نفاق العام جمالي اإل إ
 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة

بنسبة              : ( ترليون دينار، أي26.2بمقدار)  2015نخفاض النفقات الجارية عام  ا(  3-ُيالحظ من )الجدول       
(-33.5 ( لتبلغ  بـ)%51.8(  مقارنة  دينار  ترليون  لتسج  78.0(  السابق،  للعام  دينار  ترليون  نسبة  (  ل 
نخفاض الحاصل في مكونات النفقات  %( من الناتج المحلي اإلجمالي بالسعار الجارية، ناتج عن اإل27.0)

لت النسبة الكبر والبالغة  %(، وقد شك  0.2سبة )رتفعت بناعدا تعويضات الموظفين التي  ما  ،  كاف ة  الجارية 
(  16.9انخفاضاً مقداره )  2015ستثمارية عام  لت النفقات االكما سج    ، %( من إجمالي النفقات الجارية63.0)

جمالي  %( من الناتج المحلي اإل9.7( ترليون دينار وبنسبة )18.6%(، إذ بلغت )47.7-ترليون دينار بنسبة )
 %( من الناتج المحلي االجمالي.  13.7بنسبة )  2014ترليون دينار عام   ( 35.5مقارنة بـ) 

، اإليرادات على سلة غير موثوقة من  ستثماري  نفاق الحكومي بشقيه الجاري واالوهذا يعكس مدى تبعية اإل     
العوامل المحددة  نفاق والتعيينات الجديدة إلى مستويات  واإل   كاف ة،  ا يعني تبعية الخطط والمشاريع التنمويةمم  
الصدمات النفطية تلقي بظاللها على    ن  أا يعني  مم    ،، التي ترتبط بأسعار النفط وحجم الصادرات سعار الطاقةل

ا ا اليسر المالي  م  إالوضع المالي للدولة الريعية، وتدخلها عنوة في حالتين   العسر المالي.   وإم 
 ( 2015- 2014نفاق العام والجاري واالستثماري لعامي )( اإل2-)شكل 

 (3عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )إ الشكل
ص منها للنفقات التشغيلية،  نسبة المخص  الرتفاع  ا، هو  2003ز الموازنة العامة في العراق بعد عام  ما يمي    إن     

نتاجي في معظم القطاعات االقتصادية  االستثمارية، ونتيجة لضعف المستوى اإل ة التخصيصات للنفقات مع قل  
زيادة الطلب االستهالكي الكلي سيتجه نحو االستيراد من الخارج    ن  إفي تلبية احتياجات الجانب االستهالكي، ف

الموجودات من العمالت الجنبية،  ة  ح  لتلبية حاجات االستهالك المحلي، وهذا من شأنه أن يساهم في تقليل أو ش  
عتماد على إيرادات النفط في تغطية  وهو ما يسهم في إحداث عجز دائم في ميزان المدفوعات، مع زيادة ال 

االنفاق العام االنفاق االستثماري االنفاق الجاري

2014 2015

الشكل إعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جدول )3(
   إنَّ ما مييِّز املوازنة العامة يف العراق بعد عام 2003، هو ارتفاع النسبة املخصَّص منها 
للنفقات التشغيلية، مع قلَّة التخصيصات للنفقات االستثمارية، ونتيجة لضعف املستوى اإلنتاجي 
الطلب  زايدة  فإنَّ  االستهالكي،  اجلانب  احتياجات  تلبية  يف  االقتصادية  القطاعات  معظم  يف 
االستهالكي الكلي سيتجه حنو االسترياد من اخلارج لتلبية حاجات االستهالك احمللي، وهذا من 
شأنه أن يساهم يف تقليل أو ِشحَّة املوجودات من العمالت األجنبية، وهو ما يسهم يف إحداث 
عجز دائم يف ميزان املدفوعات، مع زايدة األعتماد على إيرادات النفط يف تغطية تلك النفقات، 
وقد أخفقت املوازنة العامة وعرب سياستها املالية يف بناء قاعدة قوية للنمو االقتصادي، واجتهت حنو 
اإلنفاق اجلاري املولد لفائض الطلب االستهالكي مع استمرار ضعف القاعدة اإلنتاجية احمللية، 
وهو ما ساعد على ارتفاع امليل احلدي لالستهالك يف العراق على حساب امليل لالدخار ومن مث 

امليل لالستثمار)7(.

7.حيدر كاظم مهدي، اإلجراءات الالزمة لتقليل أتثريها على املوازنة العامة يف العراق، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، امللجد 
)5(، العدد )1(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 2015، ص114.
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)جدول-4( أثر تقلبات أسعار النفط يف اإليرادات العامة والنفقات العامة يف العراق 
للسنوات )2014 -2018( )تريليون دينار(

اإليرادات اإليرادات العامةالسنة
النفطية

نسبة اإليرادات 
النفطية اىل 

اإليرادات العامة%

متوسط أسعار النفقات العامة
لنفط )دوالر 

برميل(*

2014105,38797,072.492.1113473.696
201566,470.351,312.677.270,397.549
201654,409.2744,267.0681.467,067.4340
201777,335.968,066.984.175,490.152
2018106,569.895.689.780,873.269

املصدر: البنك املركزي العراقي، التقرير اإلحصائي السنوي للبنك املركزي، دائرة اإلحصاء 
واألحباث، العراق، سنوات متعددة.

 *Opec Annual Statistical Bulletin,54th edition,Viena, 2019, p90.
ففي  العامة،  والنفقات  العامة  اإليرادات  يف  التذبذب  إىل   )4( رقم  اجلدول  ويشري  كما 
اإليرادات  العاملية وتراجع  النفط يف األسواق  نتيجة اخنفاض أسعار  2014 اخنفض كالمها  عام 
أسعار  تعايف  وبعد   ،2015 عام  دينار  ترليون   )70( إىل  اإلنفاق  مستوى  ليصل  للبلد،  العامة 
النفط، ارتفعت النفقات العامة، وسجَّلِت اإليرادات العامة ارتفاعاً يف عام 2018 مقارنة بعام 
2017، وبلغت اإليرادات حوايل )106.5( ترليون دينار على أثر ارتفاع اإليرادات النفطية بنسبة 
)%46.9(؛ نتيجة زايدة أسعار النفط واليت بلغت حوايل )95.6( ترليون دينار، كذلك ارتفع 
اإلنفاق الفعلي عن العام الذي يسبقه نتيجة الرتفاع اإلنفاق اجلاري، واخنفاض اإلنفاق االستثماري 
اخنفاض  ما عاود االخنفاض مع  2018، ولكن سرعان  دينار عام  ترليون  إىل حوايل )80.9( 
إمجايل  إىل  النفطية  اإليرادات  مسامهة  نسبة  ارتفاع  عن  فضاًل   ،2019 عام  هناية  النفط  أسعار 
اإليرادات، وعلى الرغم من اخنفاض أسعار النفط، ولكن النفقات كانت رهينة اإليرادات النفطية، 

ومل حتاول احلكومة تعويض نقص اإليرادات النفطية عن طريق تنويع مصادر الدخل.
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ُيستنتج من ذلك أبنَّ عامل قدرة الدولة على تغطية النفقات، كان له أثراً أساسياً يف حتديد 
حجم اإلنفاق العام يف العراق، األمر الذي يتأتَّى من حصيلة اإليرادات النفطية، ومن مَثَّ يتضح جلياً 

أنَّ أسعار النفط تؤثِّر بصورة غري مباشرة يف حجم اإلنفاق العام واإليراد العام .
وعلى الرغم من التحذيرات اليت صدرت يف ضوء هبوط أسعار النفط منذ أواسط 2014، 
فإنَّ احلكومة العراقية استمرت على هنجها ابعتماد موازنة ذات عجز كبري مع تضخيم إليراداهتا، 
مفرتضًة حتسُّناً يف أسعار النفط، وإمكاانت غري واقعية يف احلصول على قروض ميسَّرة، فضاًل عن 
تضخيم قيمة صادراهتا النفطية، يف ظل استمرار اخلالف النفطي مع إقليم كردستان، الذي استغل 
احتالل )داعش( حملافظة نينوى وما جياورها، لفرض سيطرته على حمافظة كركوك مبا يف ذلك اإلنتاج 
من احلقول الشمالية، وامتالكه خلط األانبيب الوحيد الذي يصل إىل البحر املتوسط عرب تركيا، وبذا 
اقتصرت صادرات احلكومة املركزية على حقول النفط يف اجلنوب وعن طريق اخلليج العريّب فقط )8(.

إىل  الشعيّب  احلشد  عناصر  إبضافة  التوسُّع  بعد  خاصة  التشغيلية  النفقات  ازدادت  لقد 
املنظومة األمنية، ليصبح العراق بثالثية جيوش هي اجليش االحتادي واحلشد الشعيب والبيشمركة، 
ومع صدمة السعر النفطية منذ منتصف 2014 وما ولدته من ضائقة مالية، عملت احلكومة على 
املوظفي  نسبة )%3.8( من جمموع رواتب وخمصصات  استقطاع  إىل  النفقات، وجلأت  ضغط 
يف القطاع العام مع رواتب املتقاعدين كافَّة؛ لسدِّ االحتياجات يف توفري نفقات احلشد الشعيّب، 
وخصَّص )%60( من نسبة االستقطاع للحشد الشعيب، يف حي ذهبت )%40( منها املتبقية 

لدعم النازحي وإعادة االستقرار للمناطق احملرَّرة)9(.
للعراق،  العامة  املوازنة  إعداد  عملية  الرئيس يف  املؤثِّر  هو  النفط  أنَّ  واضحاً  أصبح  هكذا 
بوصفه املصدر األساس يف حتقيق املوارد املالية من العملة األجنبية، إذ شكَّل النفط نسبة كبرية من 
النامية املصدِّرة للنفط يتوقَّف على املتغريات  إيرادات املوازنة، وهذا يعين شأنه شأن مجيع الدول 

اآلتية)10(:

8. عصام اجلليب، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص112.
9.وسن إحسان عبداملنعم، السياسة املالية يف العراق بي ضغوطات السياسة وفروض اإلدارة املالية، جملة قضااي سياسية، العدد 54، 

كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق، 2018، ص 82.
10.سهام حسي البصام ومسرية فوزي شهاب، خماطر وإشكاليات اخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق وضرورات 

تفعيل مصادر الدخل غري النفطية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد )36(، العراق، 2013، ص14.
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أسعار النفط اخلام وتقلباهتا املستمرة.. 1
الطاقة اإلنتاجية وحجم النفط املصدَّر.. 2
إيرادات النفط.. 3
املوازنة العامة = اإليرادات العامة= )سعر النفط، حجم النفط املصدر(.. 4

أسعار  يف  الكبري  االخنفاض  بسبب  كان   )2015 –2014( للمدة  للعراق  حدث  ما 
النفط، الذي وصل إىل ما دون )50$( للربميل بعد ما كان )108$( تقريباً، وهو ما أدَّى إىل 
حدوث عجز كبري يف املوازنة العامة العراقية، وحدوث مشكلة يف التخصيصات املالية، ممَّا أفضى 
إىل دخول االقتصاد العراقي مرحلة الركود، يف حي كان العراق يعاين من تراجع قدرته على تنفيذ 
التخصيصات يف املوازنة العامة، ممَّا يعين وجود فوائض مالية، لكنَّه يعاين من الرتاجع يف قدرة تنفيذ 
التخصيصات يف املوازنة، أي: عند إقرار املوازنة العامة للعراق يف كل سنة يكون فيها عجزاً خمططاً، 

نتيجة تزايد النفقات العامة أبكثر من زايدة اإليرادات العامة )11(.
)جدول -5( الفائض والعجز يف املوازنة العامة للعراق للمدة )2014 – 2017(

الفائض أو العجزالسنة
ترليون دينار

الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار 
اجلارية )مليار دينار(

نسبة الفائض أو العجز 
إىل الناتج احمللي%

2014-7.9258900.73
2015-3.9207876.22
2016-12.7203869.86.2
20171.8225995.21

املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
 وزارة املالية العراقية/ دائرة احملاسبة/ قسم توحيد احلساابت.- 
وزارة املالية العراقية/ الدائرة االقتصادية.- 
تقارير البنك املركزي العراقي لسنوات 2014 – 2018.- 

11. زين العابدين حممَّد وصادق علي حسن، االقتصاد العراقي بعد عام 2003: دراسة يف الوقع واسرتاتيجيات املستقبل، ط1، 
مركز الرافدين للحوار، لبنان، 2018، ص52.
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عانت املوازنة العراقية من عجز مايل كبري يف املدَّة املمتدة من عام 2014 إىل عام 2017 
كما يف اجلدول -5 ، وظلت هذه النسب متذبذبة تبعاً الخنفاض وارتفاع اإليرادات العامة املستندة 
أساساً إىل اإليرادات النفطية، فضاًل عن توجهات سياسة اإلنفاق احلكومي، فقد بلغ عجز املوازنة 
عام 2014 )7.9-( مشكِّاًل ما نسبته )%3( من الناتج احمللي، اخنفض عام 2015 نتيجة 
اخنفاض النفقات العامة ذات الطابع املدين، يف حي ارتفع العجز عام 2016 إىل )12.7( ترليون 
دينار، وعلى الرغم من حتقيق ارتفاع يف اإليرادات العامة غري النفطية، مبقداره )1.8( ترليون دينار 

عن عام 2016.
   االنعكاسات املالية على الدين العام	.. 

 )97906.3( قيمة  واخلارجي(  )الداخلي  العام  الدين  إمجايل  بلغ  املايل  العجز  مبوازاة 
مليار دينار، بنسبة )%51.1( من الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية لعام 2015، مقابل 
)76386.8( مليار دينار بنسبة )%29.5( من الناتج اإلمجايل هناية عام 2014، جاء هذا 
االرتفاع نتيجة لزايدة رصيد الدين العام الداخلي هناية عام 2015 عن زايدة االقرتاض الداخلي 

لسد عجز املوازنة.
ففي ظل قصور اإليرادات العامة مع تنامي عجز املوازنة مقابل االرتفاع املتواصل يف النفقات 
واإلنفاق  املدعومة  املواد  أسعار  وارتفاع  احلكومي  الدعم  على  االنفاق  زايدة  بفعل  للدولة  العامة 
العسكرّي، قاد ذلك للجوء إىل الدين العام الداخلي، املكوَّن من الدين القدمي للبنك املركزي على 
وزارة املالية، وقروض املصارف احلكومية لوزارة املالية، وحواالت اخلزانة وسندات وطنية وسندات 
دوالرية حملية، واحلواالت الصادرة من االحتياطي اإللزامي للمصارف، وحواالت اخلزانة داخل نظام 

احلفظ املركزي لألوراق املالية احلكومية CSD وسندات املقاولي )12(.

النقدية واملالية، عدد خاص  العراقي ومواجهة الصدمة 2014/2017، جملة الدراسات  البنك املركزي  12.حممود حممد داغر، 
املؤمتر السنوي الثالث: دور البنك املركزي العراقي يف حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي، للفرتة 9 10- كانون االول 2017، 

العراق، ص6.
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ومنذ عام 2003 اتسم الدَّين العام الداخلي بنوع من االستقرار بصورة خاصة مع تطوُّر 
وضع املوازنة العامة وحتقيقها لفوائض مالية، ممَّا قلَّل احلاجة إلصدار الدَّين الداخلي)13(، قبل أن 
ينعكس الوضع بعد األزمة املالية العاملية عام 2008، ابرتفاع مستوى الدَّين من )4455( مليار 
دينار عام 2008 اىل )9180( مليار دينار عام 2010، مث اخنفض إىل )4255( مليار نتيجة 
الوفرة املالية املتحقِّقة عامي 2013-2012، بعد ارتفاع أسعار النفط وجتاوزها حلاجز )$108( 
للربميل )نفط البصرة اخلفيف(، وارتفاع اإلنتاج من )2.4( مليون برميل إىل )3.1( مليون برميل 

يومياً. 
العسكرّي واإلنسايّن ملواجهة األزمة،  صدمة »داعش« أظهرِت احلاجة إىل زايدة اإلنفاق 
قابَل ذلك اخنفاض اإليراد النفطي بسبب اخنفاض سعر النفط، ممَّا أفرز عجزاً حقيقياً للموازنة العامة 
للمرة األوىل يف العراق بعد عام 2003، ُيضاف له ارتفاع النفقات ممَّا دفع الدولة للبحث عن 
وسائل متويل بديلة وسريعة، ومبا أنَّ الدَّين من املصادر اخلارجية حمدود وحيتاج إىل اتفاقات مسبقة، 
فقد كان مناسباً اللجوء إىل االستدانة من املصادر الداخلية )كما موضح يف جدول - 6(، بعدِِّه 
اخليار األنسب، ممَّا قاد إىل ارتفاع مستواه من )17.1( مليار دوالر عام 2014 بنسبة )3.7%( 
 2015 عامي  دوالر  مليار  و)47.2(  دوالر  مليار   )31.9( إىل  االمجايل  احمللي  الناتج  من 
و2016 على التوايل، لرتتفع نسبة الدين الداخلي إىل إمجايل الدين من )%5.7( عام 2013 

اىل )%24.1( عام 2016. 
راً سلبياً أو َديناً عقيماً  ومن انحية أخرى ال ميكن عدَّ موجة االستدانة منذ عام 2014، مؤشِّ
بصورة كاملة، إذ أسهمت هذه الدُّيون يف احملافظة ولو جزئياً على االستقرار االقتصادي والسياسي 
واالجتماعي، كما أسهمت يف حترير األراضي اليت احتلها »داعش«، ومن مثَّ إعادة احلقول النفطية 

إىل اخلدمة، فضاًل عن استئناف النشاط االقتصادي يف تلك املناطق.

13. نور شدهان عداي، حتليل مسارات الدين العام للمدة 2010 – 2014، وزارة املالية، الدائرة االقتصادية، العراق، 2016، 
ص24.
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)جدول -6( إمجايل الدين العام للسنوات )2014 – 2018(  )مليار دوالر(

إمجايل الدينالدين اخلارجي*الدين الداخليالسنة

201417.158.175.2
201531.966.198
201647.263.9111.1
201749.2 73.7122.9
20183885.3123.3

املصدر: وزارة املالية / دائرة الدين العام.
*مبا يف ذلك الديون غري املسدَّدة قبل عام 2003.

لذا فالديون حقَّقت عوائد مالية وغري مالية، إال أنَّ املسألة املهمة هي كيفية التعامل مع هذه 
األموال، فكما يقال إنَّ القروض يف زمن احلرب ختتلف عن القروض يف زمن السلم، إذ إنَّ جزءاً 
َص للتوزيع على النازحي، وختصيصات للمناطق احملّرِرة، وإعادة  ليس ابلقليل من هذه األموال ُخصِّ
اإلعمار وتوفري احلد األدىن من اخلدمات، وهذه األموال قد تسخَّر خلدمة طبقة معيَّنة من جتَّار 
احلروب والفاسدين، وهذا يشكِّل مصدراً للقلق ال سيَّما يف ظل احتالل العراق للمركز )169( من 

ر مدركات الفساد العاملّي )14(. أصل )180( دولة يف مؤشِّ
هلذا يظهر من )اجلدول -6( أنَّ إمجايل الدين العام يتسم ابلتزايد للسنوات املذكورة، وقد 
بلغ عام 2014 حوايل )75.2( مليار دوالر، مث ارتفع عام 2015 حىت وصل إىل )98( مليار 
دوالر، ليبلغ )123( مليار دوالر عام 2018 كأعلى رصيد مديونية، وأنَّ سبب زايدة الدين العام 
للسنوات األخرية يعربِّ بوضوح عن الوضع االقتصادي نتيجة زايدة النفقات اجلارية والعسكرية، وقد 
ترافقت زايدة االقرتاض اخلارجي والداخلي هذه، مع استنزاف كبري لالحتياطي النقدّي يف البنك 
ا  الدويّل، كانت تعرتف صراحة أهنَّ النقد  العراقية يف مذكراهتا إىل صندوق  املركزّي، وأنَّ احلكومة 
تعمد إىل متويل العجز يف املوازنة االحتادية عن طريِق سحب مبالغ كبرية من االحتياطات الرمسية 

للعملة األجنبية. 
14. مالك عبدالرحيم حممد وميثم العييب امساعيل، حتليل استدامة الدين العام الداخلي يف العراق للمدة 2003 – 2017، جملة 

االدارة واالقتصاد، العدد )123(، اجلامعة املستنصرية، العراق، 2020، ص9.
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ا موازنة متخمة ابلقروض الداخلية  وبذا ميكن وصف موازنة ما بعد الصدمة النفطية، أبهنَّ
واخلارجية، اليت تشرتط بلداهنا تعظيم الفوائد عن طريق ضمان تشغيل شركاهتا، جبانب ما تدرُّه من 
فوائد على أصل الدَّين مثل القرض األمريكّي واإليطايّل املعين بصيانة سد املوصل، وقت الذي يعاين 

العراق من اإلنفاق العسكرّي واخنفاض أسعار النفط.
ومن الصعب بيان طبيعة أتثري إمجايل الدين اخلارجي للدول املصدرة للنفط بتغريات سعر 
النفط، ال سيَّما يف األجل القصري، إذ إنَّ قرارات االستدانة اخلارجية تتحدَّد ابعتبارات اقتصادية 
وسياسية ِعدَّة، وعادة ما تكون هذه االعتبارات اسرتاتيجية طويلة املدى، ومن مث من الصعب ربط 
التغريات القصرية األمد يف سعر النفط بتغريات قيم الدين اخلارجي يف األمد القصري، ولكن تغريات 
سعر النفط تؤثِّر يف قدرة الدول املستدينة على سداد التزاماهتا املتمثلة يف أعباء فوائد الدَّين، ال سيَّما 
حينما يكون قسم كبري من الديون مستعملة لتمويل عمليات قطاع النفط وأنشطته، ومن مث يؤثِّر 
يف اخنفاض عوائد بيع النفط سلباً يف قدرة الدول على اإليفاء أبعباء الدُّيون، وقد يؤثِّر يف مرحلة ما 

على استمرار االخنفاض ملدة طويلة على مستوى االستثمار يف قطاع النفط)15(.
دور السياسة املالية يف احلد من العجز املايل . .

الدولة ، مل تنجح يف  ا يف ظلٍّ ريعية  املالية يف احلد من العجز، فإهنَّ أمَّا إجراءات السياسة 
استعمال الفوائض املالية اليت يكوِّهنا الريع النفطي تكويناً أمثل، وعلى حنو خيدم االقتصاد واجملتمع، 
طاملا بقيت تلك الفوائض غري موجَّهة عن طريق النفقات العامة حنو إقامة االستثمارات اإلنتاجية 
اجلديدة، بل النقيض من ذلك استمر تدعيم االستثمارات غري اإلنتاجية، اليت هدفها دميومة النمو 
عند معدالت تسري على نسق واحد فقط، وإنَّ ما يعّزِز هذا األمر هو االستمرار يف تراجع أداء 
النظام الضرييب، كما تعكسه بياانت )اجلدول -7(، الذي سيستمر يف عدم فاعليته يف التخصيص 
النفطّي، أو على األقل املسامهة يف ذلك، يضاف إىل ذلك اخنفاض مسامهة  الريع  األمثل ملوارد 

اإليرادات الضريبية يف تكوين اإليرادات العامة.

15.اسامة جنوم، قراءة يف اسباب اخنفاض اسعار النفط، املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات، قطر، 2015، ص 15.
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)جدول -7( نسبة مسامهة اإليرادات الضريبية إىل اإليرادات الكليَّة ومعدَّل منوها للمدة 
)2014 -2016( مليون دوالر

نسبة اإليرادات الضريبية إىل اإليرادات الضريبيةالسنوات
اإليرادات العامة%

معدَّل منو اإليرادات الضريبية 
%

20132335.112.058.92
20141552.821.78-0.40
20151068.122.37-0.37

20163028.937.071.04
املصدر: وزارة املالية ، دائرة احملاسبة، قسم توحيد احلساابت،2014-2017.

ويظهر من اجلدول رقم )7( أنَّ عام 2013 كانت قيمة الضرائب فيها مرتفعة، إذ بلغت 
)2335.11( مبعدَّل منو سنوي بلغ )%8.92(، يف حي اخنفضت اإليرادات الضريبية يف عامي 
بلغ )0.37%(،  منو سالب  مبعدَّل  إىل )1068.12(  فيها  اليت وصلت   ،2015- 2014
 ،2014 عام  يف  عنه   )2.37%( إىل  العامة  اإليرادات  من  الضريبية  اإليرادات  نسبة  وارتفت 
مبعدَّل منو موجب بلغ )%0.28( عام 2015، يف حي بلغت اإليرادات الضريبية عام 2016 
)3028.93( مبعدَّل منو موجب بلغ )1.04(، وبنسبة من اإليرادات العامة بلغت )7.07%(، 

نتيجة تراجع أسعار النفط. 
انعكاس صدمة عام 2020 على االقتصاد العراقي:. 	.

وبعد الزمن القصري للتعايف الطفيف يف أسعار النفط عام 2019، ترافقت جائحة »كوروان« 
مع نذر أزمة تباطؤ يف االقتصاد العاملي، هتاوت بفعله أسعار النفط مرة أخرى، وفقد النفط نصف 
قيمته السعرية بعد اهنيار حتالف )اوبك+(، واحنسرت اإليرادات النفطية وتراجعت مؤشرات أسواق 
املال فيها، بعدما سجَّل خام برنت أدىن مستوايته يف 21 عام حي المس عتبة )16( دوالر 
للربميل يف نيسان 2020، عقب اهنيار الطلب العاملّي على النفط وفيض املعروض يف األسواق 

العاملية.
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بلغ الناتج احمللي اإلمجايل العراقّي عام 2018 )255( ترليون دينار ابألسعار اجلارية، وبلغت 
نسبة إسهام القطاعات غري النفطية بتوليد الناتج احمللي اإلمجايل نسبة )%63.7(، من الناتج احمللي 
اإلمجايل و)%8.34( للزراعة والتعدين غري النفطي والصناعة التحويلية. والتشييد والكهرابء واملاء 
)%12.92( وبقية األنشطة، أي: قطاع اخلدمات ابلتعريف الواسع )%78.74(، وللقطاع العام 
تقريباً )%39( من الناتج غري النفطي والباقي للقطاع اخلاص )%61(، وأبرز ما فيها أنَّ نسبة 

مسامهة الزراعة مل تتجاوز )5%(. 
ومن هذا يتضح أنَّ النشاط االقتصادي غري النفطي يتسم ابلطابع اخلدمي، ويفتقر العراق 
على حنو استثنائي لقطاع إنتاج حقيقي )السلع املادية(، وتوسُّع قطاع اخلدمات يف بلد مثل العراق 

راً سلبياً، وال ينمُّ عن تغيري هيكلي حقيقي داخل االقتصاد.    يُعدُّ مؤشِّ
)جدول -8( قيمة الصادرات واإليرادات وأسعار النفط لستَِّة أشهٍر من عامي 

2020 -2019

الشهر 
الصادرات 
النفطية )م. 

ب ش( 
2019

اإليرادات 
)مليار دوالر( 

2019

متوسط 
سعر النفط 

)دوالر /
برميل(

الصادرات 
النفطية )م. 

ب ش( 
2020

اإليرادات 
)مليار 
دوالر( 
2020

متوسط سعر 
النفط )دوالر 

برميل(

كانون 
113.1116.35256.287102.4856.16360.139الثاين

101.3876.16760.94398.3475.05251.374شباط
104.6966.67964.082101.3952.98828.436آذار

103.9887.01067.514103.1441.42313.801نيسان
110.7377.38466.19099.5852.09121.005آاير

105.6036.37260.34784.4892.87133.984حزيران
اجلدول من إعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت وزارة النفط العراقية.
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ح )اجلدول -8( انعكاس صدمة أسعار النفط يف هبوط اإليرادات النفطية هبوطاً حاداً  يوضِّ
خالل عام 2020، مقارنة ابإليرادات املتحققة يف املدة نفسها من العام املاضي، فقد وصلت 
عام  آذار  إيرادات  مع  ابملقارنة  دوالر،  مليار   )2.988( إىل   2020 آذار  اإلمجالية  اإليرادات 
2019 والبالغة )6.679( مليار دوالر، يف حي سجَّلت إيرادات نيسان للعام 2020 هبوطاً 
خطرياً إىل ما يقارب )1.423( مليار دوالر، مقارنة بـ)7( مليار دوالر حتقَّقت يف شهر نيسان من 
عام 2019، ويف شهر حزيران 2020 َشِهَد سعر النفط ارتفاع طفيف فارتفعت اإليرادات للشهر 
نفسه إىل )2.871( مليار دوالر، ولكن مقارنة بعام 2019 للشهر نفسه نالحظ أنَّه أقل بكثري 

إذ بلغ )6.372( مليار دوالر عند متوسط سعر )$60(.
انتهت السنة املالية 2019 بعجز افرتاضي قارب )27( ترليون دينار، وبنسبة تقدَّر بنحو 
)%20( من إمجايل االنفاق الكلي البالغ )127( ترليون دينار، وقد جرت تغطية هذا العجز من 
مصدرين: أوهلما األموال املدوَّرة من موازنة عام 2018 واملقدر بـ)17( ترليون دوالر، والثاين الفرق 
بي سعر النفط املثبَّت يف املوازنة )56( دوالر للربميل ومتوسط السعر الفعلي للنفط املباع، واملقدَّر 
بـ)64( دوالر للربميل طيلة العام 2019 وبطاقة تصديريه قاربت )3.88( مليون برميل، على 
الرغم من انتهاء السنة املالية من دون عجز حقيقي، ولكنها جاءت خالية من أي حتوطات مالية 
قد ترفد موازنة 2020، وهذا ما أضطر العراق للجوء إىل االستدانة واالقرتاض اخلارجي لتمويل 

املوازنة التشغيلية ابلعجز.
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)جدول -9( امجايل النفقات واإليرادات لغاية شهر اب 2020 )مليار دينار(

تشغيلية رواتبالشهر
أخرى

املوازنة 
اجلارية

اإليرادات 
النفطية

اإليرادات غري 
النفطية

إمجايل 
اإليرادات

العجز 
والفائض

413514155550727221374851935كانون الثاين
44639695432596155765181086شباط
4245-42554079833435255644089آذار

5848-49292724765316791261805نيسان
5649-46854114879924676833150آاير

2983-41012757685835403353875حزيران
4483-49943543853735405144054متوز
4739-54033562896535406864226آب

        املصدر: حيدر حسي آل طعمة، العراق وعصف اجلائحة هتاوي املورد الواحد واملأزق املايل، 
التقرير االسرتاتيجي: عامل ما بعد »كوروان« )حتوالت الصراع على املكانة العاملية(، ط1، مركز رفد 

لالستشارات وحتليل السياسات، العراق، 2020، ص219.
    من اجلدول )9( يتضح هناك فائض مايل خالل الشهرين األول والثاين من عام 2020، 
نظراً لتجاوز اإليرادات النفطية حاجز )7( تريليون دينار شهر كانون الثاين وقرابة )6( تريليون شهر 
شباط، أمَّا ابقي األشهر فيالحظ هبوط اإليرادات النفطية هبوطاً حاّداً؛ بسبب تداعيات فريوس 
»كوروان« وتراجع أسعار النفط، لتصل اإليرادات يف شهر نيسان اىل )1.8( ترليون دينار وحتقيق 
املوازنة عجزاً يفوق )5( ترليون دينار يف نيسان وآاير، أمَّا خالل الشهور الثالث املتبقية فيالحظ 
استمرار العجز املايل يف حدود )4( ترليون دينار، ويعود ذلك لقصر اإليرادات النفطية عن تغطية 
النفطية وعدم مرونتها يف  النفط، وضعف اإليرادات غري  النفقات اجلارية؛ بسبب تدهور أسعار 

االستجابة ملتطلبات التمويل املطلوب)16(.

16.حيدر حسي آل طعمة، العراق وعصف اجلائحة هتاوي املورد الواحد واملأزق املايل، التقرير االسرتاتيجي:عامل ما بعد كوروان 
)حتوالت الصراع على املكانة العاملية(، ط1،  مركز رفد لالستشارات وحتليل السياسات، العراق، 2020، ص 220.
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االستنتاجات: . 		.
العراق يعاين من اختالل يف هيكل االقتصاد عنده، إذ إنَّ تركيبة االقتصاد العراقّي وهيكليته، - 

تعكس اتكاليته على قطاع تصدير املوارد الطبيعية. 
تؤثر أي صدمٍة يف اخنفاض سعرية على جممل النشاطات االقتصادية األخرى، وأنَّ اإلنتاج احمللي - 

ال يسد االستهالك، فالبدَّ من االسترياد، وهكذا فإنَّ فجوة االنكشاف تتسع مع ذلك. 
ميثِّل االنكشاف االقتصادي حلقًة مفرغًة متسعة مبرور الزمن، وأنَّ الثقافة إلدارة القطاع املايل - 

متيل إىل اعتماد املورد األحادي. 
بغياب اإلسرتاتيجيات الفعَّالة لتوجيه نسب متزايدة من العوائد النفطية لالستثمار يف النشاطات - 

السلعية  فالصفة الريعية يف العراق تعمَّقت بعد استمرار إمهال تنشيط ابقي القطاعات االنتاجية 
واالعتماد على مصدر املورد الواحد يف إيفاء احلاجات األساسية.

منو -  من مجاح  وتكبح  الكلي  االقتصاد  مفاصل  على  تؤثِّر  العامة  اإليرادات  إدارة  طريقة 
أنشطة األعمال األخرى، وتؤثِّر يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج احلدية. 

النفقات -  قضااي  يف  خصوصاً  للموازنة  املالية  ابإلدارة  واالهتمام  اإليرادات  تنويع  مسالة 
االستثمارية وخلق شروط االستدامة يف تلك النفقات وأوهلا الشفافية والتخطيط بعيد املدى متثِّل 

مفاتيح أساسية حنو تعظيم دورة اإليرادات املالية يف املوازنة العامة للبالد. 
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