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المستخمص

تتسم أسعار النفط الخام عمى المستوى الدولي بالتقمب الحاد والمستمر ،نتيجة لتأثرىا بالعديد

من العوامل السياسية واالقتصادية ،مما يترك آثا اًر كبيرة عمى اقتصادات كل من الدول المصدرة

والدول المستيمكة .ييدف البحث إلى تحديد مدى اعتماد االقتصاد العراقي عمى إيرادات تصدير

النفط الخام ،وبيان اآلثار االقتصادية التي خمفتيا تقمبات أسعار النفط خالل مدة البحث عمى بعض

مؤشرات االقتصاد العراقي ،إضافة إلى اقتراح الحمول لمشكمة االعتماد عمى النفط .اعتمد البحث

عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى تحميل اإلحصائيات والمؤشرات المالية واالقتصادية
بيدف الحصول عمى النتائج وتحميميا ،يعتمد البحث عمى البيانات المتوفرة من الجيات العراقية

الرسمية والمنظمات الدولية .أظير البحث

أن إيرادات تصدير

النفط الخام تشكل نسبة تتراوح

( )%80و (  )92,5%من أجمالي اإليرادات ،كما شكمت نسبة الصادرات النفطية حوالي ( )%99
من إجمالي الصادرات خالل مدة البحث ،وأن نسبة مساىمة قطاع إنتاج وتصدير النفط الخام في

تكوين الناتج المحمي اإلجمالي بمغت (  )%49لسنة  ،2013وانخفض معدل النمو الحقيقي ليذا
الناتج إلى (  )1,5%لسنة  ،2014مقارنة بمعدل نمو بمغ (  )%6,1لسنة  ،2013كما أنخفض

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدوالر بنسبة (  )%6,5في الربع األول من عام  .2015اقترح
البحث عدد من التوصيات أىميا ضرورة إنعاش قطاع الصناعة التحويمية عن طريق توجيو

المشتريات الحكومية نحو السمع والخدمات محمية الصنع  ،و ضرورة جذب االستثمارات الصناعية
األجنبية ،إضافة إلى إقامة المشاريع المختمطة في مجاالت اإلنتاج الصناعي والزراعي ،كما

أوصى البحث بضرورة تفعيل مصادر اإليرادات العامة غير النفطية.
الكممات المفتاحية  :اسعار النفط  ،مؤشرات اقتصادية.

Abstract.
Prices of Crude oil are characterized by being fluctuated on the
international level, due to it’s being influenced by economic and political
factors, since crude oil is a international strategic commodity, heavy and
unexpected fluctuations in oil prices produces economic effects on both oil
exporters and importers countries. The current study aims to determine the
extent of Iraqi economy’s reliance on crude oil revenues during the study
period. besides, it aims at revealing the effects of oil prices decrease on
selected Iraqi economy's indicators, the study also aims suggesting
solutions to the issue of oil revenues reliance . the study depends on
descriptive analytic approach which analyzes statics and economic
indicators in order to obtain the results and reanalyze it, the data resource
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were mainly derived from Iraqi competent authorities and International
organizations, the study comes up with several results, such as crude oil
revenues consists (80%) to (92,5%) from total public revenues, oil
revenues ration in formation GDP reached (49%) in 2013, real growth ratio
of GDP was declined into (1.5%) in 2014 after being (6,1%) in 2013,
crude oil export revenues consists (99%) of total exports in study period,
national currency prices were declined into (6,5%) against US$ in the first
quarter of 2015, the study proposes some recommendations among which
is the necessity of stimulating the manufacturing sector by directing public
purchasing of services and commodities toward national production,
attracting foreign industrial investments, renovating and operating military
industrial facilities, establishing mixed economy industrial and agricultural
projects, in addition, the study recommended the necessity of implementing
the non-oil public incomes.
Key words : Oil prices, economy indicators

مقدمة:

تتسم أسعار النفط الخام عمى المستوى الدولي بالتقمب الحاد والمستمر ،نتيجة لتأثرىا بالعديد

من العوامل السياسية واالقتصادية ،ولكون النفط الخام سمعة دولية إستراتيجية ،فان حصول تغيرات
كبيرة ومفاجئة في أسعاره يترك أثا اًر اقتصادية عمى اقتصادات كل من الدول المصدرة والمستيمكة،
وتتمثل ىذه اآلثار بانخفاض إيرادات الدول المصدرة لمنفط في حاالت ارتفاع األسعار ،وانخفاض

كمف النقل واإلنتاج في الدول المستيمكة ،ويكون الوضع معاكساً في حالة ارتفاع األسعار لكال

الطرفين ،وبالتالي فان جميع الدول المصدرة والمستيمكة تواجو تحدياً مشتركاً ،يتمثل بالتقمبات
الحادة والمتكررة في أسعار النفط الخام عمى المستوى الدولي.

يترتب عمى ىذا التحدي العديد من األزمات والمشاكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية،

وفي ما يخص الدول المصدرة لمنفط ،تظير ىذه المشاكل عند انخفاض اإليرادات العامة نتيجةً

النخفاض أسعار النفط ،مما يؤثر عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،السيما وان

التقمبات في أسعار النفط أصبحت ظاىرة متكررة ومثيرة لمقمق عمى المستوى الدولي منذ عام

1973م وحتى الوقت الراىن.

أستمر تأثير ىذه الظاىرة عمى معظم الدول المصدرة لمنفط ،والدول التي يعتبر النفط فييا

المصدر الرئيسي في تحقيق مواردىا المالية ومنيا العراق ،حيث يمثل النفط مورداً أساسياً في

تكوين الناتج المحمي اإلجمالي والدخل القومي ،وجزء كبير جداً من اإليرادات العامة ،ولذلك تسعى
ىذه الدول إلى تنويع مصادرىا المالية واالقتصادية ،بيدف تقميل االعتماد عمى النفط ،وتجنب

مخاطر انخفاض أسعار النفط الخام عمى اقتصاداتيا.
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أهمية البحث:

تتجمى أىمية البحث في دراستو لظاىرة تقمبات أسعار النفط التي أصبحت محل اىتمام

أطراف المجتمع الدولي ،ومراكز البحوث والدراسات االقتصادية والسياسية ،والمنظمات الدولية،

إضافة إلى البحث في اآلثار االقتصادية التي أنتجتيا عممية انخفاض أسعار النفط الخام عمى

بعض مؤشرات االقتصاد العراقي.

مشكمة البحث:

تتركز مشكمة البحث في اعتماد االقتصاد العراقي عمى إيرادات تصدير النفط الخام في

تكوين كل من الناتج المحمي اإلجمالي ،واإليرادات العامة ،وأجمالي الصادرات ،األمر الذي يعرض

االقتصاد العراقي لمخاطر كبيرة في حاالت انخفاض األسعار عمى المستوى الدولي.

أهداف البحث:

ييدف البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 .1تحديد مدى اعتماد االقتصاد العراقي عمى إيرادات تصدير النفط الخام خالل مدة البحث.
 .2بيان اآلثار االقتصادية التي خمفيا انخفاض أسعار النفط خالل مدة البحث عمى بعض
المؤشرات الكمية لالقتصاد العراقي.

 .3اقتراح الحمول الممكنة والعاجمة ووضعيا أمام الجيات المسئولة لمتقميل من االعتماد عمى
النفط.

فرضية البحث:

يعتمد البحث عمى فرضية مفادىا أن إيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة من اإليرادات العامة في

العراق األمر الذي يعرض االقتصاد العراقي لمخاطر كبيرة عند انخفاض أسعار النفط مما يتطمب
تبني إستراتيجية تنويع اقتصادي تيدف إلى النيوض بقطاع الصناعة التحويمية والقطاع الزراعي

بيدف تقميل االعتماد عمى النفط.

منهجية البحث:

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى تحميل اإلحصائيات والمؤشرات

المالية واالقتصادية بيدف الحصول عمى النتائج وتحميميا.
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هيكمية البحث:

تضمن البحث ثالثة مباحث ،تناول األول األىمية النسبية إليرادات النفط الخام في االقتصاد

العراقي ،وناقش الثاني ظاىرة تقمب أسعار النفط وأىم العوامل المؤثرة فييا  ،واستعرض الثالث أثر
انخفاض أسعار النفط عمى مؤشرات االقتصاد العراقي لممدة .2013 - 2009

المبحث األول :األهمية النسبية إليرادات النفط الخام في االقتصاد العراقي.
يتمتع قطاع إنتاج وتصدير النفط الخام بأىمية نسبية كبيرة بالنسبة لالقتصاد العراقي ،منذ
اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في عام  1928وحتى اآلن ،من حيث مساىماتو الكبيرة في
تكوين كل من الناتج المحمي اإلجمالي ،والموازنة العامو لمدولة ،واجمالي الصادرات ( ).

وفي ظل اقتصاد ريعي أحادي ،يعاني االقتصاد العراقي من انخفاض نسبة مساىمة

القطاعات اإلنتاجية األخرى في تغطية الموازنة العامة لمدولة ،وتكوين الناتج المحمي اإلجمالي،

وتوفير العمالت األجنبية وبنسب متدنية ( ).

إتسم حجم صادرات النفط العراقي بالتذبذب وعدم االستقرار منذ عام

 1980وحتى عام

 ،2003وذلك لتداعيات العوامل السياسية والعسكرية التي مر بيا العراق خالل تمك المدة ،والتي

كان أبرزىا قيام الحرب العراقية اإليرانية (  ،)1988 – 1980وحرب الخميج األولى التي أعقبت

احتالل الكويت عام  ،1990والحضر االقتصادي الشامل الذي فرض عمى العراق منذ عام 1990
حتى عام .) ( 2003

أما مرحمة ما بعد عام  ،2003فقد شيدت زيادة كميات اإلنتاج والتصدير واستقرارىا نسبياً،

الجدول والشكل في أدناه يوضحان حجم اإلنتاج والتصدير من النفط الخام العراقي خالل المدة
ا – 2014

( ).

والجدول في أدناه يعرض كميات انتاج وتصدير النفط الخام في العراق خالل ا

:2014 – 2003

لمدة

(1) Tariq Shafiq , Iraq oil history, prospects and limitation, working paper presented in Iraq energy
conference, Istanbul , 2012, p 4.
) ) التقرٌر الوطنً للتنمٌة البشرٌة  ،2014وزارة التخطٌط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً العراق ،بٌت الحكمة ،بغداد ،2015 ،ص
.54 – 53
(3) International Energy Agency, Iraq energy outlook, Paris, 2012, p 17.
(4) OPEC, Annual Statics Bulletins 2003 – 2014, www.opec.org pdf files.
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جدول رقم ( )1كميات إنتاج وتصدير النفط الخام في العراق لممدة 2014 – 2003
(مميون برميل  /يوم) .

التغٍر فً موٍت التصذٌر
موٍت اإلًتاج موٍت التصذٌر التغٍر فً موٍت اإلًتاج
السٌت
-79%
-54%
0,388
1,37
2003
273%
53%
1,45
2,1
2004
1,3%
-11%
1,47
1,85
2005
2%
0, 5%
1,5
1,95
2006
6%
20,5%
1,6
2,35
2007
12,5%
21%
1,8
2,85
2008
5%
-18%
1,9
2,33
2009
5%
0,8%
1,91
2,35
2010
15%
12%
2,2
2,65
2011
9%
11%
2,4
2,94
2012
4%
1%
2,5
2,97
2013
16%
11%
2,9
3,3
2014
المصدرOPEC, Annual Statics Bulletins 2003 – 2014, www.opec.org pdf files. :

شكل ( )1كميات اإلنتاج والتصدير من النفط الخام (،مميون برميل  /يوم).

المصدرOPEC, Annual Statics Bulletins 2003 – 2014, www.opec.org pdf files. :

يتضح من بيانات الجدول والشكل في أعاله أن كميات اإلنتاج والتصدير تأثرت بالعمميات

العسكرية خالل عام  ،2003مما أدى إلى انخفاض كمية اإلنتاج بنسبة (-

 ،)%45أما كمية

التصدير فقد انخفضت ىي األخرى وبنسبة ( ،)%79 -وفي العام  2004شيدت كميات اإلنتاج
والتصدير تحسناً ممحوظ حيث ارتفعت كمية اإلنتاج بنسبة (  ،)%53أما كمية التصدير فقد ازدادت
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ىي األخرى بنسبة (  )%273وذلك نتيجة لرفع الحضر الدولي عن تصدير النفط العراقي ،أما عام

 2005فقد انخفضت كميات اإلنتاج خاللو بنسبة (-

 ،)%18أال أن السنوات الالحقة شيدت

ارتفاع مستمر في كميات اإلنتاج بنسب تراوحت بين (  )%1و ( ،)%20لتصل كميات اإلنتاج في

عام  2014إلى ( )3,3مميون برميل /يوم ،أما كميات التصدير فقد شيدت زيادة مستمرة خالل

المدة  ،2014 – 2003حيث زادت كميات التصدير من (  )0,388مميون برميل  /يوم ،عام
 2003إلى ( )2,9مميون برميل  /يوم.2014 ،

ويمكن توضيح أىمية إيرادات النفط الخام بالنسبة لالقتصاد العراقي من خالل تسميط الضوء

عمى المؤشرات اآلتية:

 .1نسبة مساهمة إيرادات النفط في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي:
يعد الناتج المحمي األجمالي أحد المقاييس التي تستخدم لقياس حجم االقتصاد إضافة إلى

تحديد نسب النمو أو االنكماش التي تط أر عمى اقتصادات البمدان عبر الزمن

(

) .ويمكن تعريف

الناتج المحمي اإلجمالي عمى انو " مجمل القيمة السوقية لمسمع والخدمات النيائية (أي تامة الصنع)
التي تقوم دولة ما بإنتاجيا خالل عام معين"
باألسعار الجارية لممدة .2013 – 2009

(

) .والجدول في أدناه يوضح الناتج المحمي العراقي

جدول رقم ( )2الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية لممدة  ( 2013 – 2009مميار دوالر)
ًسبت الٌوْ أّ االًنواش
هقذار التغٍر
الٌاتح الوحلً اإلخوالً
السٌت
-14%
-18,371
110,968
2009
24%
27.549
138,517
2010
34%
47.233
185,750
2011
16%
30,294
216,044
2012
6,1%
13,283
229,327
2013
المصدرSOPEC, Annual Statistical Bulletin 2014,p 9. www.opec.org. pdf file.:

يتضح من خالل تحميل بيانات الجدول أعاله التغيرات التي طرأت عمى الناتج المحمي

اإلجمالي باألسعار الجارية في العراق خالل مدة البحث ،حيث سجل ىذا الناتج في عام

2009

نسبة انكماش بمغت ( )%14قياساً بسنة  2008التي بمغ الناتج المحمي خالليا ( )129,339مميار

دوالر ،أما األعوام  2013 – 2010عمى التوالي ،فقد حقق الناتج المحمي خالليا نسب نمو

مستمر تراوحت بين (  )6,1%و (  ،)34%ويالحظ في نياية المدة أن الناتج المحمي اإلجمالي

العراقي باألسعار الجارية لسنة  2013بمغ (  )229,327مميار دوالر  ،محققا نسبة نمو بمغت

) ) ّدٌع طْرّش ،االقتصاد النلً ،الوؤسست الحذٌثت للنتاب ،بٍرّث ،2010 ،ص .150
) ) سام ٌّلسْى ّ ًْرد ُاّش ،علن االقتصاد ،هنتبت لبٌاى ًاشرّى ،بٍرّث ،2006 ،ص .453
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( .) ( )%6,1والشكل البياني ا آلتي يوضح نسب مساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي
اإلجمالي لسنة .2013

شكل ( )2نسبة مساىمة القطاعات االقتصادية في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي لسنة .2013

المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي لسنة  ،2013بغداد ،2014 ،ص .5-2

يتضح من بيانات الجدول في أعاله أن نسبة مساىمة إنتاج النفط الخام في تكوين الناتج

المحمي اإلجمالي بمغت (  )%49في سنة  ،2013وىي تعد نسبة مساىمة مرتفعة نتيجةً النخفاض

نسب مساىمات القطاعات االقتصادية األخرى ،والسيما انخفاض مساىمة قطاع الصناعة التحويمية

حيث بمغت (  )%1,5فقط

(

) .وتعتبر نسبة ضئيمة جداً إذا ما قورنت بدول نفطية مجاورة مثل

إيران التي بمغت نسبة مساىمة قطاع الصناعة التحويمية في تكوين ناتجيا المحمي اإلجمالي

( )%44,9لسنة  .) ( 2014وتجدر بنا اإلشارة إلى أن انخفاض األىمية النسبية لقطاع الصناعة
التحويمية في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي ،يعد أحد مؤشرات درجة التخمف االقتصادي

لمدولة( ) ،فزيادة مساىمة قطاع الصناعة االستخراجية في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي ،تعكس

)
)
)
)

) الجهاز المركزي لإلحصاء ،وزارة التخطٌط العراقٌة ،التقدٌرات الفعلٌة للناتج المحلً اإلجمالً والدخل القومً فً العراق لسنة
 ، 2013بغداد ،2014 ،ص .25
) البٌل الورمسي العراقً ،التقرٌر االقتصادي السٌْي لسٌت  ،2013بغذاد ،2014 ،ص .5 -2
) البٌل الذّلً لإلًشاء ّالتعوٍر ،هْخس االقتصاد اإلٌراًً ،2015 ،ص .3
) عبذ اللطٍف هصطٍفً ّ عبذا لرحوي ساًٍت ،دراساث فً التٌوٍت االقتصادٌت ،هنتبت حسي العصرٌت ،بٍرّث ،2014 ،ص .28 – 27
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تدىور في إنتاج القطاعات الحقيقية المتمثمة بقطاعي الصناعة التحويمية والزراعة الضروريين لدفع

عجمة التنمية والتقدم االقتصادي( ).

 .2نسبة مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات:
تشكل الصادرات النفطية نسبة مرتفعة من إجمالي الصادرات العراقية ،مما يدل عمى

مستويات قياسيو ،حيث شكمت الصادرات النفطية
انخفاض درجة التنويع في ىيكل الصادرات إلى
ً
نسبة سنوية تراوحت بين (  (99,2%و ( )99,7%من صادرات العراق اإلجمالية لممدة - 2009

 .) (2013والجدول في أدناه يوضح

حجم الصادرات اإلجمالية والصادرات النفطية،

مساىمة صادرات النفط في إجمالي الصادرات العراقية خالل المدة .2013- 2009

ونسب

جدول رقم ( )3الصادرات اإلجمالية والصادرات النفطية لممدة ( 2013 – 2009مميار دوالر)
(

(

(.

ٍُنل الصادراث
الصادراث اإلخوالٍت
الصادراث الٌفطٍت
ًسبت الصادراث الٌفطٍت إلى الصادراث
اإلخوالٍت
المصدر :منظمة األوبك ،النشرات اإلحصائية السنوية لممدة www.opec.org. ،2013 – 2009
2009
39,430
39,307
99,7%

2010
51,764
51,589
99,6%

2011
79,681
79,043
99,2%

2012
94,209
94,103
99,8%

(.

2013
89,765
89,402
99,6%

يتضح من بيانات الجدول أعاله ارتفاع نسبة صادرات النفط الخام العراقي إلى الصادرات
اإلجمالية خالل المدة  ،2013 – 2009األمر الذي جعل االقتصاد العراقي يعتمد كمياً عمى

الصادرات النفطية في توفير العمالت األجنبية ،وىذا المؤشر يشير إلى مشاكل اقتصادية متعددة،
أىميا اعتماد النظام النقدي في البمد عمى العمالت األجنبية التي تخمقيا عممية تصدير النفط الخام

وحدىا.

) ) عاطف الفً هرزّك ّ عباش هنً حوسة ،التٌٌْع االقتصادي هفِْهت ّأبعادٍ فً بلذاى الخلٍح ّهونٌاث تطبٍقَ فً العراق ،هدلت
الغري للعلْم االقتصادٌت ّاإلدارٌت ،خاهعت النْفت ،العذد  ،2014 / 31ص .69 -57
) ) الدِاز الورمسي لإلحصاءّ ،زارة التخطٍط العراقٍت ،التقرٌر السٌْي للصادراث ،بغذاد ،2014 ،ص .3
) ) OPEC, Annual Statistical Bulletins 2009- 2014 , www.opec.org, pdf files.
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 .3نسبة اإليرادات النفطية إلى اإليرادات العامة الكمية:

بمغت نسبة مساىمة اإليرادات النفطية في تكوين اإليرادات العامة الكمية في العراق
)%80

مستويات مرتفعة أيضاً ،حيث تراوحت نسبة اإليرادات النفطية إلى اإليرادات الكمية بين (

و( )%96لممدة .2013 – 2009

والجدول في أدناه يوضح حجم اإليرادات العامة اإلجمالية وحجم اإليرادات النفطية ونسبتيا

إلى اإليرادات اإلجمالية لممدة .) ( 2013 – 2009
جدول رقم ( )4اإليرادات العامة الكمية واإليرادات النفطية لممدة (،2013 – 2009مميار دوالر).
ٍُنل اإلٌراداث العاهت
اإلٌراداث النلٍت*
اإلٌراداث الٌفطٍت
ًسبت اإلٌراداث الٌفطٍت إلى اإلٌراداث
النلٍت

2009
40,404
37,143
91%

2010
50,946
48,992
96%

2011
93,317
75,143
80 %

2012
102,487
94,103
91%

2013
96,972
89,765
92,5%

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء ،و ازرة التخطيط ،مؤشرات إحصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق لممدة
.2013

-2009

يتضح من بيانات الجدول أعاله ارتفاع نسبة مساىمة صادرات النفط في تغطية النفقات

العامة ،حيث شكمت اإليرادات العامة النفطية نسب تتراوح بين (  )%80و (  )%96من أجمالي

اإليرادات العامة خالل المدة  ،2013 - 2009والسبب في تدني نسب مساىمة القطاعات الغير
نفطية في تكوين اإليرادات العامة الكمية يعود إلى تدىور اإلنتاج وانخفاض اإليرادات الضريبية،

نتيجةً لتفاقم المشاكل التي تعاني منيا القطاعات االقتصادية األخرى ،كقطاعي الصناعة التحويمية
والقطاع الزراعي ،إضافة إلى تفشي الفساد في الجياز الضريبي ،وتدني مستوى الوعي الضريبي

لدى الجميور ،مما أدى إلى انخفاض نسبة مساىمة الضرائب ومصادر اإليرادات العامة األخرى

في تكوين ىيكل اإليرادات العامة ،وسجمت حصيمة اإليرادات الضريبية لعام  2013مبمغ ()2877

مميار دينار من أجمالي اإليرادات العامة التي بمغت (

 )113,7تريميون دينار

(

) .أي إن نسبة

اإليرادات الضريبية شكمت فقط (  )%2,53من ىيكل اإليرادات اإلجمالية ،وتعد نسبة ضئيمة جداً

قياساً باإليرادات التي تحققيا إيرادات تصدير النفط نتيجة لألسباب التي تم ذكرىا ،كما أن ارتفاع

) ) الدِاز الورمسي لإلحصاءّ ،زارة التخطٍط العراقٍت ،هؤشراث إحصائٍت عي الْضع االقتصادي ّاالختواعً فً العراق
 ، 2014 ،2009 – 2003ص .7
(*) تن احتساب سعر الصرف الرسوً للبٌل الورمسي العراقً (  1166 =$1دٌٌار) لتحٌْل اإلٌراداث النلٍت هي الذٌٌار إلى الذّالر.
) ) البنك المركزي العراقي ،التقارير االقتصادية السنوية لمبنك المركزي العراق لممدة ..2013-2009
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حجم صادرات العراق النفطية والتي بمغت حوالي ( )2,5مميون برميل  /يوم في عام  2013كان لو

أثر كبير أيضاً في ارتفاع األىمية النسبية لمنفط

(

).

المبحث الثاني :العوامل المؤثرة في تحديد أسعار النفط.
يشير مفيوم سعر النفط إلى القيمة النقدية أو الصورة النقدية لبرميل النفط الخام في
األسواق الدولية مقدرةً بالدوالر األمريكي .يخضع ىذا السعر لتقمبات مستمرة ،بسبب طبيعة السوق
النفطي التي تتسم بعدم االستقرار ،األمر الذي انعكس عمى أإليرادات النفطية وجعميا غير مستقرة
وتخضع لتقمبات مستمرة ،حتى أصبحت ظاىرة التقمبات مسألة مثيرة لمقمق عمى المستوى الدولي،

منذ عام  1973وحتى أالن ( ) .وخاصة بعد االرتفاعات الممحوظة ألسعار سمة أوبك خالل المدة

 ،2013 - 2010والتي بمغت ذروتيا عند متوسط سعر سنوي بمغ (  109دوالر /برميل) ،إال أن
 40دوالر لمبرميل في نياية

ىذه األسعار سرعان ما بدأت تتياوى بشده ،حيث انخفضت إلى

النصف الثاني من عام  ،2014فاقدة بذلك نحو (  )69دوالر من كل برميل ،لتعود األسعار عند
متوسط ( )52دوالر لمبرميل خالل الربع األول من عام 2015

(

) .وتجدر بنا اإلشارة إلى الدور

الذي لعبتو الدول الصناعية الكبرى المستيمكة لمنفط الخام ،وفي مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية

في التأثير عمى األسعار ،من خالل وسائل متعددة كان من أىميا بناء مخزون استراتيجي من

النفط ،واالستثمار في استخراج النفط من منطقة بحر الشمال في النرويج ،إضافة إلى االستثمار
في مصادر طاقة بديمة عن النفط مثل الطاقة الشمسية والنفط الصخري وغيرىا ،مما أدى إلى

تراجع مستوى أسعار النفط أخي اًر

(

).

والجدول والشكل البياني في أدناه يوضحان تغيرات أسعار نفط أوبك خالل المدة :2015-2003

)2) Iraq oil marketing company Somo, Iraq Crude Oil Export Report- March 2015, somooil.gov.iq.
( ( داود سعد اهلل ،اثر تقمبات أسعار النفط عمى السياسة المالية في الجزائر

 ،2010 – 2000رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

الجزائر ،2012 ،ص .73-72
(4) OPEC, Oil price basket yearly data and graphics, www.opec.org.
(5) World Bank, Understanding the plunge in oil prices, Global Economic Prospects, World Bank
Publications, January 2015, pp 155-156 .
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جدول رقم ( )5تغيرات أسعار سمة نفط أوبك لممدة 2015 – 2003
السٌت
هتْسط
السعر

200
3
$28

(

).
201
4
$96

201 201 201 201 200 200 200 200 200 200
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
105 109 $17 $77 $61 $94 $69 $61 $50 $36
$
$
Resource: OPEC, Oil Price Basket. Yearly data and graphics, www.opec.org.

شكل ( )3تغيرات أسعار سمة نفط أوبك لمفترة .2015 – 2003

المصدرOPEC, Oil Price Basket. Yearly data and graphics, www.opec.org.:

من خالل تحميل بيانات الجدول والشكل البياني أعاله ،يتبين لنا أن المتوسط السنوي

ألسعار سمة نفط أوبك قد سجل متوسط سعر سنوي بمغ (  )28دوالر لمبرميل في عام  ،2003وبدأ
باالرتفاع المستمر حتى وصل إلى متوسط (  )96دوالر لمبرميل في سنة  ،2008أي أن المتوسط

السنوي لسعر نفط سمة أوبك قد تضاعف بمقدار (  )%342خالل مدة  6سنوات ،وبمعدل ارتفاع
سنوي بمغ (  .)%57خالل األعوام  2009 - 2008وتحت مؤثرات األزمة المالية التي عصفت

(1) OPEC, Oil Price Basket. Yearly data and graphics, www.opec.org.
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باالقتصاد الرأسمالي الغربي ،انخفضت األسعار لتصل إلى معدل (

انخفاض بمغت حوالي (  )36,5خالل سنة واحدة فقط

(

 )61دوالر لمبرميل ،بنسبة

) .عاودت األسعار ارتفاعيا مرة أخرى

بفعل أثر بوادر نيوض االقتصاد الرأسمالي من أزمتو المالية األخيرة

(

) ، ،فبدأ نمو األسعار من

عام  2010واستمر ليبمغ متوسط سعر ( )109دوالر لمبرميل في  ،2013محققاً زيادة سنوية بمغت

نسبتيا حوالي (  )%46خالل  3سنوات ،وجاءت سنة

 2014لتشيد انحدار جديد وقياسي

لألسعار ،حيث بمغ السعر اليومي في بداية  2015إلى ( )40دوالر لمبرميل ،وبمغ المتوسط السنوي

لمربع األول من نفس السنة ( )52دوالر لمبرميل

(

).

يتضح من خالل نتائج تحميل البيانات في الجدول والشكل أعاله ،حجم المخاطر التي

تتعرض ليا كل من الدول المصدرة والمستوردة لمنفط ،من جراء االرتفاعات واالنخفاضات الكبيرة

التي طرأت عمى أألسعار ،من ىنا يتوجب عمى الدول المصدرة والمستوردة لمنفط العمل عمى

ضمان استقرار األسعار وفق مستويات عادلة ،تضمن منفعة جميع اإلطراف المنتجة والمستيمكة،

اء عند االرتفاع أو عند االنخفاض ،ومن مصمحة
حيث أن التقمبات تضر بمصالح الجميع سو ً
الجميع ضمان االستقرار عند أسعار تنتج عن تقاطع منحنا العرض والطمب الدوليين بالنسبة لمنفط
الخام .وتتأثر أسعار النفط بقانون العرض والطمب ،ويتأثر حجم المعروض النفطي الدولي بالقدرات
اإلنتاجية وتوزيع الحصص اإلنتاجية بين المنتجين الدوليين من داخل أوبك وخارجيا

(

) ،وفي

المقابل يتأثر مستوى الطمب الدولي عمى النفط بمستويات أداء االقتصاد الدولي ونشاطو ،كما تؤثر

العوامل السياسية أيضاً من خالل التأثير عمى حجم اإلنتاج ،والكميات المعروضة عمى المستوى

الدولي ،وفي حجم الطمب أيضاً

(

).

وتؤثر النزاعات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية مجتمعةً عمى أماكن اإلنتاج وطرق

النقل وأماكن االستيالك ،مما يؤثر عمى أسعار النفط ،كما تتأثر األسعار أيضاً بدرجة االستقرار

السياسي ،والفمسفة السياسية واالقتصادية السائدة في الدول المنتجة لمنفط وبعض الدول المستيمكة
لو ،وعمى المستويين اإلقميمي والدولي ،حيث إن نشوء أي اضطرابات مما ذكرنا يمكن أن تؤثر

(1) OPEC, Oil price basket historical data and graphics, op cit.
( ( سالم محمد عبود ،األزمة المالية العالمية ،دار الدكتور لمنشر ،بغداد ،2011 ،ص .100 – 99
(3) OPEC, Monthly oil prices report December 2015, Geneva, pp, 19-21 .
(4) Canadian Natural resource center, petroleum resource branch, Review of issues affecting the price of
crude oil, Canada, October 2014 , p11.
(5) Audrey Gasteuil and Robert K. Kaufmann, Assessing the factors behind oil price changes, working
paper no 855, European Central Bank, Germany, 2008 , pp 9-12.
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) .ويضاف إلى العوامل التي ذكرناىا مجموعة عوامل يمكن لنا تسميتيا

بالعوامل السموكية أو النفسية ،وتتعمق بسموك البائعين والمشترين والمضاربين في أسواق بيع وشراء

عقود النفط والغاز باآلجل

(

) ،حيث تتأثر ق اررات ىؤالء بمجريات اإلحداث السياسية والنزاعات

المسمحة ،والتوقعات المستقبمية بارتفاع أو انخفاض كميات اإلنتاج واألسعار ،األمر الذي يؤثر

(
الدولي ) .وفي ما يخص
عمى أسعار عقود النفط اآلجمة وبالتالي عمى أسعار النفط عمى المستوى

آلية العرض والطمب ،الشك في أنو من المفترض أن يتأثر سعر النفط بمستويات العرض والطمب
ارتفاعا أو ىبوطاً ،بحسب حجم الفجوة بينيما ،انطالقاً من النظرية االقتصادية التي تنص عمى أنو

إذا زادت الكمية المعروضة من سمعة ما بمستويات تفوق حجم الطمب عمييا ،فمن الطبيعي أن
ينخفض سعرىا والعكس صحيح( ).

يتحدد مستوى الطمب عمى النفط بمجموعة من العوامل ،منيا مستوى األداء االقتصادي في

بعض الدول ذات الثقل االقتصادي الدولي كأميركا ودول غرب أوروبا ،وبعض االقتصادات الناشئة

فإن الطمب الكمي
كالصين واليند وغيرىا ،فإذا كانت عجمة النشاط االقتصادي تدور بصورة جيده ّن
عمى النفط سيزداد لتمبية احتياجات عجمة النشاط االقتصادي ،والعكس صحيح( ).

ويمكن القول إن الطمب عمى النفط يزداد عند توقع استمرار عجمة النشاط االقتصادي لفترة

معينة أو حتى عند توقع بدء تعافي االقتصاد من حاالت انكماش ،والعكس صحيح ،كما أن الطمب
عمى النفط قد يزداد في حالة توقع وجود اختالل في إمداداتو المستقبمية ،نتيجة أزمات أو

اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية ،إذ يمجأ الراغبون فيو لزيادة ما يحوزونو من خزين ،تجنباً
لنقصانو في المستقبل ،فيو بذلك سمعة إستراتيجية ضرورية ال غنى عنة

(

).

( (أسامة نجوم ،قراءة في أسباب انخفاض أسعار النفط ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ،قطر،

الدوحة ،مارس ،2015

ص .7-5
( ( فميح حسن خمف ،األسواق المالية والنقدية ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،2006 ،ص .66 -65
( (إبراىيم بمقمة ،تطورات أسعار النفط وانعكاساتيا عمى الموازنات العامة في الدول العربية ،مجمة الباحث ،جامعة حبيبة بو عمي،
الجزائر ،العدد  ،2013 / 12ص .15-14
(4) James D. Hamilton, Understanding crude oil prices , University of California, Department of
Economics, USA, 2008 , pp 19 -20.
( ( سالم محمد عبود ،مصدر سابق ،ص .100
(1) Lingyu Yan, Analysis of International oil Prices Fluctuation and it's influencing factors, American
Journal of Industrial and business management, 2 / 2012, pp 40 -41.
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المبحث الثالث :اآلثار االقتصادية لهبوط أسعار النفط عمى االقتصاد العراقي:
بالرغم من األوضاع األمنية الخطيرة التي يواجييا العراق حالياً ،والمتمثمة بسيطرة تنظيم

داعش المتطرف عمى مساحات واسعة من أراضيو ،فإن صادرات العراق من النفط ازدادت لتصل

في المتوسط إلى (  )3مميون برميل يوميا منذ ديسمبر/كانون األول  2104حتى الربع األول من
عام  ،2015وىو أعمى مستوى ليا منذ عام 1980

(

) .وفي المدة بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين

الثاني  ،2104انخفضت قيمة صادرات النفط الشيرية لمعراق من (  )8مميارات دوالر إلى ( )5,4
مميار ،والسبب الرئيسي ليذا االنخفاض الحاد كان ىبوط سعر تصدير النفط العراقي من ( )100,7

دوالر إلى ( )69,5دوالر خالل المدة نفسيا ،وعرقل غياب األمن بشدة جيود إعادة األعمار وجذب
االستثمارات ،األمر الذي أدى إلى نمو أقل من المتوقع لإلنتاج ،ومن ثم انخفاض معدل النمو

االقتصادي

(

) .ويمكن توضيح اآلثار االقتصادية التي أنتجتيا عممية انخفاض أسعار النفط الخام

عمى بعض مؤشرات االقتصاد العراقي من خالل النقاط اآلتية:
 .1اثر انخفاض أسعار النفط عمى الموازنة العامة لمدولة.
يظير أثر انخفاض أسعار النفط بصورة واضحة في الموازنة العامة لمدولة ،وذلك الرتفاع نسبة

اإليرادات النفطية إلى اإليرادات العامة الكمية كما ذكرنا في المبحث األول ،ومن الطبيعي أن تشيد
الموازنة العامة نمو وفوائض في حاالت ارتفاع أسعار النفط ،كما يؤدي انخفاض األسعار إلى

تقميص حجم الموازنة العامة وظيور العجز في بنودىا ،ويمكن دراسة العالقة بين سعر النفط وحجم

الموازنات العامة في العراق من خالل الجدول في أدناه ،حيث سنحاول من خالل تحميل بيانات ىذا
حجم الموازنة العامة ،ويمكن توضيح بعض

الجدول الربط بين سعر النفط ونسبة التغير في

المختصرات الواردة ضمن ىذا الجدول في أدناه وكاألتي:
 : Ptسعر النفط عبر الزمن.

) : (Btالموازنة العامة لمسنة الحالية.

 :(Bt)1الموازنة العامة لمسنة السابقة.

(2) OPEC, Monthly oil prices report December 2014, Geneva, 2015, pp 58-59 .
(3) OPEC, Monthly oil prices report November 2014 , Geneva, 2014 , pp 45-46 .

206

المجلد ( )6العدد (2016 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

جدول رقم( )6أسعار النفط وحجم الموازنات العامة في العراق لممدة (2015 –2009مميار دينار).
السٌت
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المصدر:

الوْازًت الحالٍت
سعر الٌفط
)(Bt
Pt
69,165
61$
83,823
77$
96,662
107$
117,122
109$
138,424
105$
163,413
96$
119,500
52$
البنك المركزي العراقي ،مجموعة التقارير

ًسبت التغٍر
هقذار التغٍر
الوْازًت السابقت
فً الوْازًت
(Bt)-(Bt)1
(Bt)1
16%
9753
59,403
21%
14658
69,165
15%
12839
83,823
21%
20460
96,662
18%
21302
117,122
18%
24,989
138,424
-26%
-43,913
163,413
االقتصادية السنوية لممدة  2013-2008وقانوني الموازنة

العامة االتحادية لجميورية العراق االتحادية لألعوام  2014و .2015

من خالل بيانات الجدول أعاله ،يتضح وجود عالقة طردية بين سعر النفط وحجم الموازنة

العامة في العراق لممدة  ،2015 – 2009حيث نالحظ أن ارتفاع األسعار المستمر خالل األعوام

 2014 -2009نتج عنو نمو مستمر في حجم الموازنة العامة لمدولة ،وتراوحت نسب ىذا النمو

بين ( )%16و (  )%21لنفس المدة ،أما عام  ،2015فيالحظ انخفاض سعر النفط خاللو ،حيث

أنحفظ سعر النفط خالل الربع األول منو من متوسط سعر ( )96$في  ،2014ليصل إلى متوسط

سعر بمغ (  ،)$52األمر الذي أحدث انكماشاً في موازنة عام

 2015بمغ نسبة (  )%26قياساً

بموازنة عام  .2014وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عجز الموازنة العامة لسنة

2015

سيرتفع إلى نحو  %21من إجمالي الناتج المحمي ،مقارنة بنسبة  %6من أجمالي الناتج المحمي

اإلجمالي لسنة .) (2014

وكان األثر األكثر تأثي اًر النخفاض أسعار النفط عمى الموازنة العامة لعام

 2015في جانب

اإليرادات ،حيث قدرت إيرادات موازنة  2015ب (  )94,048تريميون دينار ،وبالفعل بمغ عجز

الموازنة العامة لسنة  )25,401 ( 2015تريميون دينار ،أي ما نسبتو  %26من أجمالي نفقات

الموازنة العامة التي بمغت (  )119,5تريميون دينار

(

) .األمر الذي سيؤثر عمى اإلنفاق الحكومي

بمبمغ العجز المذكور أعاله ،وسوف تضطر الحكومة إلى خفض اإلنفاق االستثماري ،وذلك بإلغاء

أو تجميد عدد من مشاريع البنى التحتية ،وىو ما سيدفع الحكومة إلى المجوء نحو قروض داخمية
وخارجية ،بيدف تنفيذ المشاريع االستثمارية الممحة من بناء المدارس وانشاء مشاريع لمماء

) ) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،الموجز االقتصادي الفصمي لمشرق األوسط وشمال إفريقيا ، ،مصدر سابق ،ص .22
) ) رئاسة جميورية العراق ،قانون الموازنة العامة لجميورية العراق االتحادية لسنة  ،2015مصدر سابق.
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والكيرباء( ) .وقد تقدمت الحكومة بطمب تأجيل سداد آخر دفعة من دفعات تعويضات الكويت،
وتقدر ىذه الدفعة ب (  )5مميارات دوالر .وحتى في ظل سيناريوىات االقتراض الداخمي أو
الخارجي المتفائمة ،ال يمكن ألي من ىذه الخيارات تمويل العجز وتنفيذ برنامج المشاريع

االستثمارية بصورة كاممة

(

).

 .2اثر انخفاض أسعار النفط عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
تراجع معدل النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي إلى نسبة ( )%1,5في  ،2014وىو معدل

منخفض بشكل ممحوظ بالنسبة لبمد في مرحمة النمو المدعومة بأنشطة إعادة األعمار ،السيما في

مجال البنى التحتية

(

) ،مقارنة بنسبة نمو بمغت (  )%6,1حققيا الناتج المحمي اإلجمالي لسنة

 2013مقارنةً بسنة  ،2012وىو األمر الذي يعكس األثر البالغ النخفاض أسعار النفط عمى نسبة
نمو الناتج المحمي اإلجمالي في ظل تدني مساىمة القطاعات االقتصادية في تكوين ىذا المؤشر

(

) .والجدول في أدناه يوضح أسعار النفط والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية في العراق

لممدة .2013 – 2009

جدول رقم ( )7أسعار النفط والناتج الناتج المحمي اإلجمالي في العراق لممدة 2013 – 2009
(مميار دوالر(.

ًسبت التغٍر
هقذار التغٍر
الٌاتح للسٌت السابقت
الٌاتح للسٌت الحالٍت
السٌت سعر الٌفط Pt
فً GDP
(GDPt)-(GDPt)1
(GDPt)1
()GDPt
-14%
-19,236
130,204
110,968
61$
2009
24%
27,549
110,968
138,517
77$
2010
34%
47,233
138,517
185,750
107$
2011
16%
30,294
185,750
216,044
109$
2012
6,1%
13,283
216,044
229,327
105$
2013
المصدر :منظمة أوبك ،النشرات األحصائية السنوية لممدة www.opec.org. pdf files ،2013 -2008

يتضح من خالل بيانات الجدول أعاله وجود عالقة طردية بين سعر النفط وبين الناتج المحمي
اإلجمالي ،حيث أن ارتفاع أسعار النفط ينتج عنو توسع في حجم الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار

الجارية ،وذلك الرتفاع األىمية النسبية لقطاع إنتاج وتصدير النفط الخام تكوين ىذه الناتج ،كما
) ( البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،انخفاض أسعار النفط فً إطار تراجع الطلب ،منشورات البنك الدولً ،2015 ،ص .10- 9
) (البنك المركزي العراقً ،تقرٌر المركز المالً للبنك المركزي العراقً لسنة  ،2014 ،2013ص .3- 1
) ) الموجز االقتصادي الفصمي لمشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مصدر سابق ،ص .23
) ) مؤشرات إحصائية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي في العراق لمفترة  ،2013 – 2009مصدر سابق ،ص .5
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 2009وبنسبة (  )%14تحت مؤثرات انخفاض

أسعار النفط ،حيث انخفض سعر نفط أوبك من (  )$94عام  2008إلى ( )$61عام  ،2009كما
يالحظ من الجدول أعاله استمرار نمو الناتج المحمي اإلجمالي خالل المدة

2013 – 2010

وبنسب نمو تراوحت بين ( )%34و( .)6,1%وقد توقف البحث في دراسة الناتج المحمي اإلجمالي

عند سنة  2013وذلك لعدم توفر بيانات رسمية تخص الناتج المحمي اإلجمالي لعام  ،2014ومن
المتوقع أن يتأثر الناتج المحمي اإلجمالي لعام

األسعار عمى ما ىي عمية.

 2015بانخفاض أسعار النفط في حال استمرار

 .3اثر انخفاض أسعار النفط عمى أسعار الصرف واالحتياطي النقدي.
ينتيج العراق سياسة نقدية تعتمد عمى التدخل لتحديد سعر صرف العممة الوطنية ،وىي ما

تسمى بعمميات السوق المفتوحة لمبنك المركزي ،حيث يتدخل البنك المركزي كبائع لمدوالر األميركي
(

بيدف التأثير عمى معادلة العرض والطمب عمى العممية الوطنية وبالتالي التأثير عمى سعرىا

).

تتم ىذه العمميات من خالل المزاد اليومي الذي يقيمو البنك المركزي العراقي ،حيث يقوم البنك

المركزي ببيع مبالغ تتراوح بين (  )120و (  )170مميون دوالر يومياً ،بسعر رسمي محدد بالدينار

العراقي ،وبذلك تتحدد قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر األميركي .وقد حافظ البنك المركزي العراقي

عمى ثبات سعر صرف الدينار بشكل مستقر نسبياً منذ  ،2004والجدول في أدناه يوضح متوسط

أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي لممدة  ،2014 – 2009باإلضافة إلى الربع
األول من عام .2015
جدول رقم ( )8متوسط أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي لممدة 2015 – 2009
(  1دوالر  1166 /دينار).
أسعار الصرف
سعر البٌل الورمسي
سعر األسْاق الوْازٌت
ًسبت تغٍر السعر فً
األسْاق الوْازٌت
المصدر :البنك المركزي العراقي ،تقرير أسعار الصرف في مزاد البنك المركزي واألسواق الموازية،
2009
1171
1182
1,5%

2010
1170
1185
0,2%

2011
1170
1200
0,4%

2012
1166
1200
0%

2013
1166
1220
1,6%

2014
1166
1220
0%

2015
1166
1300
6,5%
 ،2015ص

.25 – 22

) ) أميم صديق ،سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات ،مكتبة حسين العصرية ،بيروت ،2013 ،ص .30
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من خالل تحميل بيانات الجدول في أعاله ،تتضح سياسة البنك المركزي العراقي في

محاولة تثبيت أسعار الصرف لمدينار العراقي ،حيث اعتمد البنك المركزي سياسة تثبيت سعر

العممة من خالل المزاد العمني لمدوالر ،وبالفعل تمكن البنك المركزي العراقي من الحفاظ عمى

أسعار صرف مستقرة نسبياً ،حيث تراوح سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار العراقي بين

( 1182 /1$دينار ) و( )1220 / $1وذلك في األسواق الموازية خالل المدة ،2014 – 2009
إال أن الربع األول من عام  2015شيد ارتفاع ألسعار صرف الدوالر أمام الدينار العراقي ،حيث

بمغ متوسط سعر الصرف في األسواق الموازية (  1300 / $1دينار) ،وىو سعر مرتفع قياساً

بالمدة .2014 – 2009

يترك انخفاض أسعار النفط الخام أثا اًر سمبية عمى كمية الدوالر التي يطرحيا البنك

المركزي في مزاده اليومي ،ومن خالل احدث البيانات التي أفصح عنيا البنك المركزي العراقي،
نالحظ انخفاض الكمية المباعة من الدوالر األميركي ضمن ىذا المزاد من (  )16,382مميار دوالر

وبمعدل ( )137,840مميون دوالر يومياً خالل المدة من  2014 / 1 /4لغاية 2014 / 5 / 3

(أربعة أشير) ،إلى (  )10,540مميار دوالر وبمعدل (  )86,521مميون دوالر يومياً خالل المدة
من  2015 / 1 /4لغاية  ،2015 / 5 / 3بمعدل انخفاض بمغ نسبة ( )%37,23شيرياً

(

).

بمغ إجمالي احتياطيات العراق من النقد األجنبي في سنة  )69,1( 2013مميار دوالر ( ).

ولم يفصح أياً من البنك المركزي أو الجياز المركزي لإلحصاء عن بيانات جديدة تخص

االحتياطات لمنقدية لسنتي  2014و  2015حتى اآلن.

وبالعودة إلى بيانات الجدول (  ،)8في عام  ،2014ظل سعر الصرف االسمي في السوق

الرسمية مستق ار مقابل الدوالر عند مستوى )  1166 / $1دينار ( ،لكن السعر ارتفع في السوق

الموازية خالل الربع األول من  2015ليقفز من

(  1220 / 1$دينار) إلى ( 1300 / $1

دينار) ،مسجالً نسبة ارتفاع بمغت ( ،)%6,5والسبب في ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي أمام
الدينار العراقي يعود إلى انخفاض كمية الدوالر التي يبيعيا البنك المركزي في مزاد العممة وبنسبة

بمغت (  )%37,23خالل سنة واحدة كما أوضحنا أعاله ،وفي ظل تثبيت سعر الصرف ،تتحمل

) ) البنك المركزي العراقً ،نتائج مزاد العملة ،موقع البنك المركزي العراقً على شبكة االنترنت.2015 / 5 /6 ،www.cbi.iq ،
) ) البنك المركزي العراقي ،تقرير السياسة النقدية لسنة  ، ،2013بغداد ،2013 /12/31 ،ص .4-1
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الدولة عبء تحقيق استقرار أسعار الصرف عن الطريق مزاد العممة ،لكنيا في ىذه الظروف ال
تممك اإلمكانيات المالية التي تمكنيا من القيام بذلك.

مما تقدم نالحظ أن السياسة النقدية في العراق تأثرت بانخفاض أسعار النفط ،وىذا أمر

طبيعي إذا عممنا أن  %90أجمالي اإليرادات العامة خالل مدة البحث ىي إيرادات نفطية.

االستنتاجات:

توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات وىي كاآلتي:

 .1ارتفاع حجم صادرات العراق من النفط الخام إلى مستويات لم يصل ليا العراق منذ عام

 ،1980حيث بمغت الصادرات اليومية متوسط (  )3مميون برميل يومياً خالل الربع األول من
عام  ،2015و تمثل إيرادات تصدير النفط الخام المصدر الرئيسي لإليرادات العامة بنسبة

تراوحت بين  %91و  %96لمممدة  ،2013-2009مما يشكل خطر حقيقي تواجيو الدولة

عند إعداد الموازنة العامة في حاالت انخفاض أسعار النفط ،إضافة إلى المخاطر الكبيرة التي

تواجييا السياسية النقدية بسبب ذلك.

 .2تشكل نسبة الصادرات النفطية حوالي (  )%99من إجمالي الصادرات ،األمر الذي يعكس
انييار القدرات التصديرية لقطاع الصناعة التحويمية والقطاع الزراعي ،نتيجة عدم مواكبة

التطورات الكبيرة التي شيدتيا القطاعات الصناعية في الدول اإلقميمية.

 .3يتأثر الناتج المحمي اإلجمالي بانخفاض أسعار النفط الخام ،حيث شكمت نسبة مساىمة النفط

الخام في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي ( )%49لسنة  ،2013وبالتالي انخفضت نسبة النمو

السنوي في الناتج المحمي اإلجمالي لتصل إلى (

 )%1,5فقط لنفس السنة ،وىي نسبة

منخفضة قياساً بالسنوات السابقة ،حيث بمغت نسبة النمو لمناتج المحمي اإلجمالي لسنة

.2013

 .4تأثرت السياسة النقدية بانخفاض أسعار النفط ،األمر الذي خفض سعر صرف الدينار
العراقي أمام الدوالر األميركي بنسبة ( )%6,5في الربع األول من عام .2015

التوصيات:

استناداً إلى النتائج التي توصل إلييا البحث ،وبالنظر لعدم إمكانية تطبيق قانون تعريفة جمركية

كفء في ظل الظروف الراىنة ،نقترح اعتماد إستراتيجية وطنية لمنيوض بقطاعي الصناعة

التحويمية والزراعة بيدف تحقيق التنويع االقتصادي ،من خالل القيام باألتي:
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إنعاش قطاع الصناعة التحويمية لرفع نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي من خالل

تنفيذ ما يمي:

 زيادة حجم االستثمار الصناعي من خالل إقامة المشاريع الصناعية المختمطة ،وتوفير
القروض لالستثمارات الخاصة في ىذا المجال.

 خمق طمب كبير عمى منتجات قطاع الصناعة التحويمية ،عن طريق توجيو المشتريات
الحكومية نحو السمع والخدمات محمية الصنع ،مع ضمان إقرار التشريعات الالزمة لتنفيذ

ذلك.

 العمل عمى جذب االستثمارات الصناعية األجنبية ،وخصوصاً في مجال صناعة السيارات
واألجيزة المنزلية واألثاث ،لما تتمتع بو من طمب كبير ولما توفره من العمالت األجنبية.
زيادة حجم الدعم المقدم لمقطاع الزراعي عن طريق القيام بما يأتي:

.2

 زيادة حجم اإلنتاج الزراعي والحيواني عن طريق إقامة المشاريع المختمطة في مجال اإلنتاج
الزراعي ،وخصوصاً في مجاالت تربية الدواجن والمواشي وتصنيع وتعميب المنتجات
الزراعية والحيوانية.

 زيادة االستثمارات الزراعية عن طريق توفير القروض لممستثمرين والتسييالت ،وضمان
تسويق محاصيميم إلى و ازرة الزراعة.

.3

 توفير التقنيات الحديثة في مجاالت البذور واألسمدة والمعدات الزراعية لزيادة كفاءة اإلنتاج.

تفعيل مصادر اإليرادات العامة غير النفطية وتحديداً الضرائب وايرادات عقارات الدولة ،بما
يتالئم مع الظروف االقتصادية واالجتماعية الراىنة ،لضمان تدفق مصادر مالية تقمل من

احتماالت العجز الذي قد يحدث نتيجة انخفاض أسعار النفط.

تشجيع وجذب االستثمار األجنبي في قطاعي الصناعة والزراعة من خالل القيام باالتي:

.4

 توفير الجو االستثماري المناسب من خالل تحديث التشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين
األجانب ،واختصار اإلجراءات الروتينية التي تعد عامل طرد لممستثمرين.



توفير الفرص االستثمارية المربحة لممستثمر والتأكد من حصولو عمى العوائد المرجوة.

 اعتماد أسس الشفافية ومكافحة الفساد لتييئة البيئة المشجعة لجذب االستثمار الوطني
واألجنبي.
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