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الخالصة

ييدف البحث إلى تبيان اآلثار التي تركيا التدني السريع والكبير في أسعار النفط عالميا خالل العام  5102عمى
االقتصاد العراقي بشكل عام باعتبار أن إيرادات النفط تشكل النسبة العظمى من إيرادات العراق من العمالت
األجنبية ودخمو القومي وبالتالي عمى السياستين المالية والنقدية بشكل خاص وما لذلك من انعكاسات ميمة عمى
العديد من المتغيرات االقتصادية الكمية ,كاإليرادات والنفقات العامة ومستوى التشغيل ومعدالت البطالة والمستوى
العام لألسعار وبالتالي القوة الشرائية لموحدة النقدية (الدينار) وسعر صرفيا .إن أىم اآلثار السمبية التي تركتيا
ظاىرة االعتماد الكامل عمى عوائد النفط ىي إضعاف دور القطاعات االقتصادية غير االستخراجية كالصناعة

والزراعة ,في تكوين الناتج المحمي االجمالي وخاصة بعد عام  ,5112يضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومات
المتعاقبة بعد ىذا العام عمى تكوين مصدات مالية لألزمات من الفوائض المتحققة في فترات فورة أسعار النفط .وقد
توصل البحث إلى عدم امكانية سد العجز المتزايد في الموازنة الحكومية مع تخمة السوق العالمي بعرض النفط

وتصارع مراكز القوى االقميمية المنتجة لمنفط .وان البنك المركزي العراقي لن يستطيع عبر أدوات السياسة النقدية أو
إجراءاتو األخرى ,المحافظة طويال عمى ثبات سعر صرف الدينار وسيضطر إلى التخمي عن سياسة التعويم المدار
من خالل منافذ بيع الدوالر .كما قدم البحث مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة العمل عمى التخمص تدريجيا من
السمة الريعية التي ظمت تطبع االقتصاد العراقي لعقود وتفاقمت بعد عام  ,5112إضافة إلى ضرورة إصالح النظام
الضريبي والعمل عمى إيجاد مصادر إيرادات تمول الموازنة العامة باإلضافة إلى عوائد النفط مع مكافحة جادة

لمفساد اإلداري والمالي الذي أصبح سمة مالزمة لممرحمة التي يمر بيا العراق حاليا.

Abstract
The objective of this research is to explain the effects of the big decreasing in the oil
price in 2015 on the fiscal and monetary policies, as the oil return is the main source of
& Iraqi national income and may be the only source of international leader currencies
other reserve. That affects the main macroeconomics factors like public revenue and
expenses, employment level, general price index and exchange rate of Iraqi dinar & its
purchasing power. The main negative impact of the dependency oil revenue is the
weakness of productive (non extractive) sectors sharing in the GDP, specially after
2003. One of research results is the inability to handle the deficit in the government
balance sheet because of the supply surplus in keep the stability in the dinar exchange
rate for long time with the managed floating policy. The research main
recommendations are to get rid of the dependence on the oil revenue, develop the
industry and agriculture sectors and also the tax system to have alternative source of
& funds to the government balance. That all must connected with combat of financial
managerial corruption.
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مقدمة

يعاني العراق منذ فترة ليست بالقصيرة من مشاكل عديدة بسبب الحروب المتتالية ,كان أخطرىا الحصار االقتصادي
الذي فرض عميو وعانى منو الكثير .إال أن قمة تمك المشاكل والصعوبات كانت بعد عام  5112نتيجة لالحتالل

والفوضى العارمة التي عصفت أو كادت بمقومات كثيرة كان يتمتع بيا االقتصاد العراقي ,وفي مقدمة تمك
ا الشكاليات إضعاف القطاعات االنتاجية غير االستخراجية وخاصة الصناعة والزراعة واخراجيا من المساىمة في
تكوين الناتج المحمي اإلجمالي .وكذلك المحاوالت القسرية لتحويل االقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق دون توفير
المتطمبات الضرورية والمميدة لذلك ,كل ىذا متوجا بمظمة من عمميات الفساد اإلداري والمالي لم يشيد ليا تأريخ
العراق والمنطقة مثيال .إال أن أخطر تمك التحديات طرا" كانت المحاوالت الحثيثة من قبل أطراف نافذة في النظام

الجديد (*) عن قصد أو جيل ,إلعادة ىيمنة الشركات النفطية األجنبية عمى ثروات العراق النفطية من خالل ربطو
بعقود مجحفة طويمة األمد دون توفير شروط الندية ,كان أوليا عقود المشاركة وآخرىا عقود التراخيص .إن مايزيد
الطين بمة ىو استمرار اعتماد العراق عمى إيرادات النفط كمورد يكاد يكون الوحيد لنفقاتو االستثمارية والتشغيمية
وخاصة بعد التخريب الذي لحق بالقطاعات اإلنتاجية غير االستخراجية والتردي الكبير الذي لحق بمساىمتيا في
تكوين الناتج المحمي اإلجمالي الذي كان باألساس متدنيا .إن التدىور الكبير في أسعار النفط عالميا والتقديرات

المبالغ بيا ألسعاره التي تم وضع الموازنة العامة لعام  5102عمى أساسيا أكدت ىشاشة البناء االقتصادي في
العراق وضعف السياستين المالية والنقدية في مجابية أول اختبار جدي يتعرض لو االقتصاد العراقي وعدم قدرتيما
عمى توفير المصدات المالية المطموبة في فترات االزدىار النفطي.
أوال :اإلطار العام لمبحث
 -1مشكمة البحث

يتصف االقتصاد العراقي بالسمة الريعية واعتماده الكبير عمى العوائد المتأتية من صادراتو النفطية بسبب التدىور
الكبير في بنية القطاعات غير االستخراجية ,لذلك فإن انخفاض اسعار النفط عالميا انعكس بشكل كبير عمى

إيرادات الموازنة الحكومية وبالتالي عمى قدرات اإلنفاق العام بشقيو التشغيمي واالستثماري .وبالمقابل فإن ذلك دفع
السمطة النقدية إلى المجوء لالحتياطيات من العمالت األجنبية والذىب بعد أن كانت تشتري الدوالر مقابل إصداراتيا
من الدينار وذلك لدعم سعر صرف الدينار العراقي الذي دأب البنك المركزي عمى محاولة تثبيتو من خالل مجموعة
من األدوات واالجراءات وفي مقدمتيا سياسة التعويم المدار عبر منافذ بيع العمالت األجنبية التي تضررت قدرات
البنك المركزي في االستمرار في ممارستيا أصال بسبب االنخفاض الكبير في أسعار النفط وعدم قدرة الحكومة عمى

تكوين فوائض تدعم احتياطياتو من العمالت تمك في فترات االرتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.
 -2فرضية البحث

لم يترك انخفاض أسعار النفط عالميا أي تداعيات عمى السياستين ,المالية (الموازنة العامة) والنقدية (سعر صرف

الدينار واالحتياطيات من العمالت األجنبية والذىب بشكل خاص) في العراق.
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 -3أهداف البحث

ييدف البحث إلى دراسة اآلثار العامة لالنخفاض الكبير في اسعار النفط عمى االقتصاد العراقي باعتباره اقتصادا

ريعيا يعتمد بشكل كبير عمى عائداتو من تصدير سمعة واحدة ىي النفط مع التركيز عمى تداعيات ذلك عمى كل من
السياستين المالية والنقدية باعتبارىما األكثر تأث ار بيذا االنخفاض وتأثي ار عمى العديد من المتغيرات االقتصادية الكمية
والجزئية.
ثانيا :التداعيات العامة لتدهور أسعار النفط

لقد أكدنا في بحثنا السابق الموسوم " بعض مالمح االختالل في االقتصاد العراقي عمى إن أخطر ما ييدد مستقبل

االقتصاد العراقي كدولة ريعية ىو االستمرار في تصميم السياسات االقتصادية والمالية منيا خاصة عمى أساس ما

تحصل عميو الدولة من عائدات النفط .وأوردنا مجموعة من المؤشرات التي تبين عمق ريعية االقتصاد وفي مقدمتيا

أن  %79من صادرات العراق الكمية ىي من النفط وان  %72من حجم اإلنفاق الحكومي تمولو عائدات النفط .كما
تشكل الصناعات االستخراجية (القطاع النفطي) حوالي ( )%10من إجمالي قطاعات اإلنتاج السمعي.
إن هذه المؤشرات تعكس مجموعة من النتائج يمكن أن نشير إلى أهمها (:)1
أ .اعتماد االقتصاد العراقي بشكل شبو تام عمى عائدات النفط لتمويل اإلنفاق العام بشقيو االستثماري والتشغيمي.
ب .تحول المجتمع العراقي إلى مجتمع استيالكي بعيداً عن النشاط اإلنتاجي وخاصة الصناعي والزراعي.
خ .استنزاف عوائد النفط من خالل سياسات الرواتب واألجور ودعم المؤسسات الممموكة لمدولة ومن خالل مزاد
العممة األجنبية لمبنك المركزي ومن خالل اليدر الناتج عن عقود المقاوالت وعقود تنمية أعمار العراق والتشغيل

واالستخدام الوىمي ,ومخصصات حماية المسئولين في السمطات الثالث والتي بمغت  81مميار دوالر لمفترة
(.)5108 – 5111

ث -إىمال تصحيح اختالالت الييكل القطاعي لمناتج المحمي اإلجمالي واىمال سياسة بناء ىيكل اقتصادي متوازن
يستند إلى قاعدة إنتاجية متطورة وعدم اعتماد سياسة تنويع مصادر الدخل القومي.

ج .إىمال الرؤية المستقبمية باعتبار مورد النفط مورداً ناضباً غير متجدد وىو ممك لكل األجيال.

ح .إخفاق الحكومة والسمطة النقدية في تكوين احتياطات مالية لمواجية الصدمات الناتجة عن ىبوط أسعار النفط
عالمياً.

وبالفعل فإن تدىور أسعار النفط قد شل حركة االقتصاد بشكل كبير ,فالموازنة العامة فقدت نسبة كبيرة من إيراداتيا
المتوقعة ,األمر الذي قاد وسيقود إلى جممة اختالالت من أبرزىا:
-

معاناة االقتصاد العراقي من الركود التضخمي وىبوط معدل النمو.

-

تقميص الموازنة االستثمارية والتشغيمية.

-

تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات المخطط تنفيذىا.

-

زيادة معدالت البطالة وعدم قدرة االقتصاد عمى خمق فرص عمل جديدة.
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زيادة الضغوط التضخمية وتدىور قدرات الفرد الشرائية.

-

تقميص تخصصيات الو ازرات.

-

انخفاض حجم االحتياطات ا لمتوفرة لدى البنك المركزي من العممة األجنبية وعدم القدرة عمى تعزيزىا لمواجية
الصدمات االقتصادية عموما والنفطية بشكل خاص ,إذ أن االقتصاد العراقي ومؤشراتو الكمية ,كما أشرنا
حساس جدا لمعوائد النفطية .ومن المالحظ أنو في الوقت الذي لم يتمكن العراق من بناء ىوامش مالية أثناء

فترات ارتفاع أسعار النفط ,ولم يتمكن من تطوير القطاعات اإلنتاجية ,فإن انخفاض أسعار النفط سيولد آثا اًر

سمبية واسعة النطاق عمى تطوره حاض اًر ومستقبالً.

 -1تداعيات تدهور أسعار النفط عمى السياسة المالية:

أفرزت السمة الريعية شبو المطمقة في االقتصاد العراقي نتائج كثيرة في مقدمتيا ارتباط معظم متغيراتو

االقتصادية الكمية وخاصة االستيالك واالستثمار بشقييما العام والخاص بالعوائد المتأتية من إنتاج وتصدير النفط,

األمر الذي يعني أن انخفاض إنتاج وتصدير النفط و \ أو أسعاره سيقود إلى نتائج سمبية كبيرة عمى االقتصاد
العراقي ككل .ويمكن اإلشارة إلى تزامن انخفاض أسعار النفط عالميا مع انخفاض التصدير بسبب توقف الضخ

عبر ميناء جييان التركي نتيجة استبعاد حقول كركوك التي تشكل حوالي  %01من إنتاج النفط العراقي تقريبا

بسبب األزمة مع إقميم كردستان والمفروض أن يضخ حوالي  811ألف برميل يوميا ,أي بقيمة تقدر بحوالي ()0

مميار و ( )511مميون دوالر شيريا ,وىذا يعني خسارة سنوية تفوق  08مميار دوالر حسب تقديرات ابراىيم بحر
العموم وزير النفط السابق ( .)2يضاف إلى ذلك ,سيطرة مايسمى بتنظيم داعش عمى بعض الحقول المنتجة

األخرى.

إن انخفاض سعر النفط حوالي  %01عن األسعار السابقة والتي تم إعداد الموازنة العامة لعام

5108عمى ضوءه ,وىي  71دوالر لمبرميل (وىو السقف األعمى) ليكون السعر الحالي لنفط برنت بحدود 21دوال ار,

وعمى أساس كميات إنتاج ثابتة ىي بحدود  5.0مميون برميل يوميا وىو سقف عالي كذلك .وكذلك فإنو استنادا إلى

تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لعام  ,5102يبمغ إجمالي النفقات في الموازنة  052تريميوناً و512
مميارات و 001ماليين و 912ألف دينار ,وىو مايعادل حوالي  000مميار و  971مميون دوالر استنادا إلى معدل
سعر الصرف  0051دينار\دوالر .فيما تقدر ايرادات الموازنة العامة  77تريميوناً و 110مميار و 192ألف دينار,
أي ما يعادل  17مميار و 017مميون دوالر استنادا لذات سعر الصرف .ووفقاً لمشروع قانون الموازنة ,فإن
احتساب اإليرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عمى أساس معدل سعر قدره  01دوال اًر لمبرميل الواحد ,ومعدل
تصدير قدره ثالثة ماليين و 211ألف برميل يومياً بضمنيا  521ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج

في اقميم كردستان و 211الف برميل يومياً عن كميات النفط المنتج عن طريق محافظة كركوك ( ,)3وىو سقف
ٍ
عال جدا أيضا ,خاصة إذا ما عرفنا أن سعر البرميل الواحد قد انخفض إلى مادون ال 21دالر في نياية عام
 ,5102ثم عاد لالرتفاع قميال إلى حدود  25دوالر\برميل .وبيذا االحتساب المتفائل جدا فإن الموازنة العامة

ستعاني من عجز مقداره  00مميار و  711مميون دوالر في أحسن األحوال .إن كل ذلك سيترك آثاره الكارثية عمى

الموازنة الحكومية وبالتالي عمى العديد من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية .يضاف إلى ذلك التدىور األمني

الكبير في مناطق عديدة من العراق والنفقات العسكرية التي تتحمميا الحكومة بسبب الحرب المشتعمة في أكثر من
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جبية .ىذا إضافة إلى تسرب وفقدان مبالغ طائمة بسبب االعتداء عمى المال العام والفساد اإلداري والمالي الذي

تعاني منو البالد منذ عام  5112ولم يتوقف ,بل تزايد بشكل مضطرد في السنوات األخيرة مما ينبيء بحدوث كارثة
اقتصادية واجتماعية وسياسية ىائمة.

إن متابعة إيرادات العراق من النفط خالل الربع األول من العام  5102تؤكد ما ذىبنا إليو ,حيث بمغت استنادا

لبيانات رسمية من و ازرة النفط األتحادية أن واردات العراق من صادرات النفط الخام -عبر شركة [سومو] الوطنية -

في الربع األول من العام الجاري  ,5102بحدود  00مميار و 029مميون دوالر عمى أساس معدل سعر البيع 80

دوال ار و 82سنتاً لمبرميل الواحد .ومع افتراض بقاء األسعار العالمية وكميات االنتاج عمى ذات المستوى (عمما أن
األسعار انخفضت كما أشرنا إلى أدنى من  21دوال ار لمبرميل بعد أن كانت بحدود  011دوالر قبل سنتين) فإن

العراق سيجني مايقدر ب  88.2مميار دوالر سنويا وىو رقم متواضع جدا أمام االلتزامات التي وضعت الحكومة

العراقية نفسيا أماميا .مما ييدد بحصول عجز ضخم في موازنة  5102وأكثر من ذلك في موازنة عام .5100
وضمن محاوالت الحكومة العراقية لتقميص العجز في الموازنة العامة لعام  5102والخروج من رقبة القنينة فقد كان

مخططا أن تطرح سندات محمية بقيمة خمسة مميارات دوالر بحمول الربع األخير من العام ,إال أن القرار قد تم
تأجيمو إلى ىذا العام  ,5100حيث من المتوقع إصدار ما قيمتو خمسة تريميونات دينار ( 8.58مميار دوالر) ىذا

العام مع سعي البمد لسد العجز المتنامي في الميزانية .وحسب تصريح وزير المالية فأن "السندات البالغ أجميا ثالث

سنوات ستصدر بسعر فائدة  %01وستباع إلى المواطنين والموظفين" .وأصدر العراق بالفعل أذون خزانة لمبنوك
المحمية ولديو سندات دولية قائمة ( .)4إن إصدار سندات محمية لسد العجز في الموازنة ليس لوحده الحل في ذىن

الحكومة العراقية ,بل ىناك خطط أيضا في االقتراض من البنك الدولي ومانحين دوليين آخرين وكذلك إحياء خطة
منفصمة لبيع سندات دولية بممياري دوالر كان قد تم تجميدىا عاد  5102بسبب ارتفاع فوائدىا .ورغم كل ىذه

المحاوالت تتوقع الحكومة العراقية التي تحصل عمى نحو  %72من إيراداتيا من مبيعات النفط وبسبب التدىور
الكبير في أسعاره ,عج اًز قدره  58تريميون دينار في ميزانية .)5( 5100

إن ىذا العجز المتراكم ومع استمرار األوضاع عمى حاليا ستترك آثا ار سمبية كبيرة عمى قطاعات الدولة وبالتالي

مساسيا بدخل الفرد ,السيما وان نحو  8ماليين موظف و 2ماليين متقاعد يتقاضون رواتب من الحكومة فضال

عن دعميا المباشر لمبطاقة التموينية والتعميم والصحة وقطاعات خدمية عديدة أخرى ( .)6أضف إلى ذلك نفقات

العمميات العسكرية اليائمة في أماكن عديدة من العراق.

 -2تداعيات تدهور أسعار النفط عمى السياسة النقدية:

يتمثل النشاط األساس ل مبنوك المركزية ,تنفيذ سياسات معينة لتحقيق مجموعة من األىداف الموكمة ليا في مقدمتيا
تحقيق استقرار سعر صرف العممة المحمية والحد من الموجات التضخمية أو حاالت الركود لموصول إلى تحقيق
التوازن النقدي وصوال إلى التوازن االقتصادي بشكل عام ,مستخدمة في ذلك مجموعة من األدوات والوسائل في

مقدمتيا السياسة النقدية واإلجراءات األخرى المتمثمة بالمزادات وادارة االحتياطي الرسمي من الذىب والعمالت
األجنبية.
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إن استعراض مسيرة السياسة النقدية لمبنك المركزي العراقي بعد عام  5112تظير لنا جميا عدم الرشادة وخاصة

في مجالي مزادات العمم ة( ,التي تمثل نوعا من أداة عمميات السوق المفتوحة ولكن باستخدام العمالت بدال من
األوراق المالية) ,والتي ىي في الواقع واحدة من أساليب التعويم المدار لمحفاظ عمى استقرار سعر صرف العممة
المحمية ,والتي من المفروض أن تقوم بتحقيق األىداف التالية (: )7
أ -التدخل المباشر لتحقيق االستقرار في قيمة سعر صرف الدينار العراقي من خالل الدفاع عن سعر الصرف
التوازني مما ينعكس ايجابياً عمى المستوى العام لألسعار وارتفاع القدرة الشرائية لذوي الدخول المحدودة.

ب -تطبيق األدوات الكمية لمسياسة النقدية في إدارة سيولة االقتصاد والسيطرة عمى مناسيبيا.
ت -تمويل القطاع الخاص لتوفير السمع والخدمات الت ــي تحتاجيا السوق العراقية.

ث -زيادة الموارد بالعممة األجنبية لدى المصارف بيدف تمكينيا من فتح االعتمادات المستندية واجراء عمميات
تحويل المبالغ بالعمالت األجنبية.

إال أن ىذه المزادات وان استطاعت أن تحافظ نسبيا وبشكل مؤقت عمى استقرار سعر صرف الدينار والسيطرة
عمى عرض النقد ,إال أنيا ذىبت بعيدا في استنفاذ كميات كبيرة من احتياطيات العمالت األجنبية من خالل تسريبيا
بشكل مقصود إلى المصارف األىمية ومكاتب الصرافة التي تديرىا حيتان الفساد مقابل عدم القدرة عمى تعزيز
المتوفر منيا في فترات فوران األسعار العالمية لمنفط .كما إنو باإلضافة إلى ترك األبواب مشرعة أمام ذات الحيتان

إلغراق األسواق بسمع رديئة النوعية والمنشأ ال تيدف إال إلى تشويو النمط االستيالكي لدى المواطن العراقي ,فإن
ا لرقابة عمى تحويل العمالت األجنبية التي يتم بيعيا تكاد تكون معدومة أو يتم تبريرىا بمستندات إدخال بضائع
مزورة وبيانات تحاسب ضريبي وادخال جمركي غير حقيقية .لذا فإن المزادات خرجت عن أىدافيا المرجوة في
أوضاع األسعار الطبيعية لمنفط ,وجاء ىبوط األسعار األخير ليزيد الطين بمًة وليفاقم المشكمة ,حيث لم تتوقف

عممية المبالغة في ضخ العمالت األجنبية إلى المزادات لتتسرب إلى ذات المنافذ وبذات اآللية .فرغم أن المادة

( )21من قانون البنك المركزي حددت مبمغ ( )92مميون دوالر كأعمى قيمة لمبيعات الدوالر أسبوعيا ,إال أن ىذه
المبيعات فاقت ىذا الرقم بأضعاف ,حيث أنو استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي تصاعدت من  070مميون
دوالر إسبوعيا عام  5102إلى  518مميون دوالر عام  .5108وعاودت االرتفاع رغم االنخفاض األخير في أسعار
النفط إلى ( )208مميون دوالر خالل النصف األول من عام  ,5102كمعدل اسبوعي ( .)8عمما أن المستفيد من
ىذه المبالغ ظل كما أسمفنا ىي المصارف األىمية ومكاتب التحويل والصرافة األىمية التي تسيطر عمييا قوى نافذة

في العممية السياسية.

الجدول التالي يعرض أسعار مزاد العممة ومبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي لمعممة األجنبية لممدة (-5112
 )5102بماليين الدوالرات.
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الجدول رقم ()1

أسعار المزاد ومبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي لمعممة األجنبية لممدة ( )2013-2003مميون دوالر
السىت

سعز المشاد
ديىار  /دوالر

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6981
6542
6518
6516
6344
6682
6669
6669
6669
6611
6611
1178
1190

مبيعاث البىك المزكشي
مه العملت األجىبيت في
المشاد
382
1699
69513
66664
64899
34918
22883
21666
28689
59158
42326
51154
43998

مشتزياث البىك المزكشي
مه العملت األجىبيت مه
المشاد
6
49
61
663
6562
249
62
5
2
5
9
-

مشتزياث البىك مه
العملت األجىبيت مه
وسارة الماليت
899
69243
65945
61999
31699
54499
32999
56999
46999
46999
13999
-

المصدر :البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,النشرة السنوية ,سنوات مختمفة
من خالل مراجعة الجدول رقم ( )1نجد أن استقرار سعر صرف الدينار العراقي ىذا جاء نتيجة ضخ مبالغ ىائمة و
متزايدة من الدوالر إلى السوق المحمية حيث بمغت كمعدل مايعادل ) )53مميار و( )520مميون دوالر في عام
 2013انخفضت قميال إلى ( )20مميار و ( (028مميون دوالر عام  5108والى(  ) 82مميار(  ) 771مميون
دوالر عام  ,5102مقابل (  ) 293مميار في عام  .2003ويالحظ أيضا من خالل الجدول وجود فجوة بين المبالغ
التي يشترييا البنك المركزي الع ارقي من العممة األجنبية من و ازرة المالية والمبالغ من العممة األجنبية التي يعاد
ضخيا من خالل مزادات العممة التي تقام بشكل دوري بمغت نسبتيا عام  5117ما يعادل  %32,38من قيمة
العممة المتداولة والذي يعود في جزء منو إلى انخفاض اإليرادات النفطية واألزمة العالمية أواخر عام  ,5111وىو
األمر الذي يتطمب تغطية الفرق من االحتياطي من العممة األجنبية ويشكل عبئاً عمييا ( .)9وتصاعدت ىذه النسبة
بشكل واضح بعد االنخفاض األخير في أسعار النفط  ,مما اضطر البنك المركزي إلى تغطية الفروقات تمك من

خالل احتياطي العمالت األجنبية.
إن الطمب عمى الدوالر يأتي من العممة المحمية (الدينار) ,والكمية التي تعرض من العممة المحمية ليس مصدرىا
فقط استبدال و ازرة المالية موردىا الدوالري بالدينار ,بل ان ىناك انفاقاً حكومياً نفطياً يغطى من حواالت وسندات
الخزينة والقروض المحمية من المصارف الحكومية والقروض الخارجية .فمثال ان مجموع ما اقترضتو الحكومة (من

المصادر المذكورة) يبمغ نحو  02ترليون دينار لتغطية العجز الحاصل في ميزانية عام  ,5102وىذا المبمغ في
غالبيتو يتحول الى طمب عمى السمع والخدمات التي ىي في الغالب مستوردة .وىكذا فان ربط مبيعات البنك
المركزي بال مورد النفطي ربط غير دقيق ألنو لم يأخذ بنظر االعتبار عرض النقد (بالدينار) المتأتي من المصادر
المذكورة ,إضافة الى القروض التي تمنحيا المصارف الى القطاع الخاص والجميور .وقد أشرنا في النقطة السابقة
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إلى أن مشروع قانون الموازنة لسنة  5100تضمن تمويل الموازنة بقروض وسندات ومصادر أخرى بمبمغ يزيد عمى
 51ترليون دينار تقريباً لسد العجز المتوقع .إن بناء االحتياطيات الدولية يتم عبر مقايضة و ازرة المالية ماتحصل
عميو من دوالرات نفطية مقابل الحصول عمى احتياجاتيا من إصدارات البنك المركزي من الدينار العراقي لتغطية

نفقاتيا العامة .وبيذا فقد أصبح االحتياطي الرسمي من العمالت األجنبية لمبنك المركزي العراقي أداة تستخدم
لمتعامل المباشر مع احتياجات السوق من العممة األجنبية ,لكن في إطار يتمتع بالحفاظ عمى سعر صرف الدينار

العراقي وقوتو الشرائية وذلك من خالل غطاء دائم ومتين من العمالت األجنبية ( .)01وألن البنك المركزي الطرف
الوحيد المسؤول عن إدارة االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية والتي تمثل أىم موجودات موازنتو ودعم
مطموباتو من العممة العراقية المصدرة ,باإلضافة إلى احتياطيات البنوك التجارية المودعة لدى البنك المركزي و
ودائع الحكومة والمؤسسات المالية لديو ,فإن التفريط بجزء ميم من ىذا االحتياطي ,تفريط بمصد ميم لألزمات التي
تجابو االقتصاد العراقي وىي كثيرة في ىذه الفترة .ويبين الجدول رقم ( )2أىمية احتياطي البنك المركزي من
العمالت األجنبية والذىب خالل الفترة المؤشرة.
الجدول رقم ()2
احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية والذهب خالل المدة ( )2013-2003ألف دوالر
السىت
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

الىقذ األجىبي
18,610
3,010,389
15,406,409
22,194,562
30,459,844
47,237,323
50,165,923
52,449,593
63,969,606
72,202,177
81,658,024

الذهب
13.750
57,719
123,392
169,138
166,177
197,860
216,822
272,065
346,787
1,006,803
1,614,891

المصدر :البنك المركزي العراقي_ المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,النشرة السنوية ,سنوات مختمفة
يبين الجدول أعاله أن إجمالي االحتياطي األجنبي من العممة األجنبية والذىب بمغ  83,272,915دينار
عراقي وىو مايساوي حوالي ( )90مميار دوالر عام  5102مقارنة مع عام  5112حيث كان  18,623.75مميون
دينار عراقي فقط .أما في عام  5108فقد بمغ حسب تقديرات البنك الدولي  00مميار و 207مميون دوالر(,)11

انخفضت عام  5102حسب تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي إلى حوالي  01مميار دوالر ( .)12وكانت
من إحدى ميام البنك المركزي الحفاظ عمى كمية كبيرة من احتياطي العمالت األجنبية ألنيا مؤشر ىام عمى قدرة
الدولة عمى تسديد ديونيا والتزاماتيا الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار .وتستخدم كذلك لتحديد تصنيفات الجدارة
االئتمانية لمدول وتمثل أيضاً رصيداً لدى خزينة البنك المركزي لمواجية حاالت الطوارئ.
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أما موجودات العراق من الذىب فقد ارتفعت من ماقيمتو ( )27.0مميون دينار عراقي عام  )13( 0790إلى حوالي

ترليون و( )002مميون دينار عام  5102أي مايعادل حوالي مميار و(  )211مميون دوالر حسب الجدول أعاله,
وىو عادة اليتجاوز ( )%01من مكونات االحتياطيات الدولية في العراق ( .)14كما تم التعاقد عام  5108بين
البنك المركزي وشركات عالمية عمى شراء  01طنا من الذىب ليصل احتياطي العراق منو إلى  71طنا ,ىادفا

بذلك تنويع وسائل االدخار (.)15
االستنتاجات:
 -1إن مسألة ميمة يتوجب عمى الدول النفطية والعراق في مقدمتيا ,االنتباه ليا ,باعتبار أن الجزء االعظم من
احتياطياتو الدولية وايرادات الموازنة العامة فيو وجزء ميما من مكونات دخمو القومي يتأتى من صادراتو النفطية

وان حاضره ومستقبل أجيالو يرتبطان بوجود وفاعمية استثمار عوائد ىذه الثروة الناضبة ,أن العالم يعمل منذ
زمن عمى إيجاد بدائل عنيا ,تمتمك ذات المواصفات وبتكاليف وتموث بيئي أقل .إن نجاح أي من تمك المساعي
سيؤدي في حالة استمرار السمة الريعية لالقتصاد العراقي وبقاء اعتماده بشكل شبو كمي عمى إيرادات النفط

إلى كوارث اقتصادية واجتماعية تزيد من بمة الكوارث السياسية التي يعاني منيا أصال.

 -2ظمت السمة الريعية مالزمة لالقتصاد العراقي وبنسب متفاوتة ,حيث شيدت بعض الفترات نيوضا معقوال في
مساىمة القطاعات االنتاجية غير االستخراجية في تكوين الناتج المحمي االجمالي وتنويع مصادر الدخل

القومي .إال أن مرحمة مابعد عام  5112شيدت تراجعا مريعا في دور تمك القطاعات بتكوين الناتج المحمي
االجمالي بعد التخريب المتعمد أو بسبب إىمال مؤسسات القطاعين الزراعي والصناعي بشكل خاص وعدم

الرشادة في إدارتيا .فقد بمغت مساىمة قطاع الصناعة التحويمية مانسبتو حوالي  %0.7عام  5102في حين
كانت بحدود  %01قبل عام  .5112ومساىمة الزراعة بحدود  %8.2تقريبا بعد أن كانت بحدود %51
( . )16إن ىذه النسب المتدنية تؤكد إىمال ىذه القطاعات مع غياب أية رؤية لمستقبل التنمية فييا.

 -3من أكبر التحديات التي تواجو السياسة المالية ىي المقدرة عمى إدارة العوائد النفطية ,التي لم تستطع خالل
السنوات التي أعقبت عام  5112أن تحقق األىداف المطموبة منيا وخاصة في فك االرتباط الشديد بين االنفاق

الحكومي وعائدات النفط .كما لم تستطع بناء مدخرات مالية كمصدات تقي االقتصاد العراقي في أوقات األزمات

ومنيا إنخفاض أسعار النفط وبالتالي عائداتو.

 -4عدم القدرة عمى ضبط العالقة الطبيعية في بمد ٍ
نام بين النفقات التشغيمية (رواتب وأجور وغيرىا) وبين النفقات
ود ِمرت قطاعاتو اإلنتاجية.
االستثمارية التي يجب أن يوجو االىتمام ليا في بمد أنيكتو الحروب واألزمات ُ
يضاف إلى ذلك االخفاق في تنويع مصادر الدخل ومصادر تمويل الموازنة وبشكل خاص المصادر الضريبية

 -5من المستبعد تحقيق توقعات بعض المسؤولين التنفيذيين في العراق بإمكانية سد العجز في الموازنة العامة أو

حتى تخفيضو مع استمرار تخمة السوق العالمي بالمعروض النفطي وصراعات مراكز القوى الدولية واالقميمية

المنتجة والمستيمكة لمنفط والغاز التي تنعكس عمى شكل صراعات مسمحة بالنيابة أحيانا أو حروب باردة أحيانا
أخرى بما يفضي إلى ىذه االنخفاضات المستمرة في اسعار النفط كواحدة من تمك النتائج ,رغم الحديث عن
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ارتفاع الطاقة االنتاجية إلى  2.0م.ب .ي .والتي تشمل انتاج حقول االقميم ومحافظة كركوك وىي خارج سمطة

الحكومة المركزية .وكانت مصادر حكومية قد أعمنت عن انخفاض مبيعات النفط بنسبة  %52عمى مدى
أسبوعين ( .)17وىذه النسبة قابمة لمزيادة مع انخفاض أسعار النفط إلى مادون  21دوال ار لمبرميل .وحتى مع
خفض االنفاق الحكومي في موازنة عام  5100إلى حوالي  11مميار دوالر فإن ذلك لن يحل المشكمة.

 -6تعاني السياسة النقدية ىي األخرى من اختالالت كبيرة ,في مقدمتيا المبالغة في عرض العمالت األجنبية من
خالل منافذ بيعيا لممصارف ومكاتب الصرافة بحجة حماية سعر صرف الدينار ,األمر الذي أفضى إلى
استنزاف االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي .وتكاد تكون ىذه العممية ىي الوظيفة الرئيسة لمبنك

المركزي ,حيث ليس لو تأثير ُيذكر عمى عرض النقد المرتبط بشكل كبير باالنفاق الحكومي المحدد بعائدات
النفط  .كما اليممك التأثير الرقابي المطموب عمى السياسات االئتمانية لممصارف التجارية ,األمر الذي قاد إلى
فوضى نقدية مكممة بعدم وجود عالقة تنسيقية مفترضة بين السياستين المالية والنقدية.
 -7لن تدوم طويال فترة استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي دأب البنك المركزي عمى محاولة الحفاظ عميو منذ
عام  ,5112عند حدود  0000دينار لمدوالر الواحد عبر سياسة المزادات اليومية التي ظل يمارسيا حتى اآلن.
حيث بدأ البنك بخفض سعر الصرف ىذا إلى  0015دينار\دوالر في كانون األول  ,)18( 5102نظ ار لحاجة

العراق إلى خفض العجز في الموازنة وزيادة اإليرادات المحمية و تعويض االنخفاض الحاد في عوائده بسبب

انييار أسعار النفط وعدم مساىمة القطاعات غير اآلستخراجية في تكوين الناتج المحمي .إن عدم قدرة البنك
المركزي عمى االستمرار في دعم قيمة الدينار العراقي من احتياطياتو الدولية وعدم قدرة القطاعات غير النفط
عمى توليد دخل ,سيدفع البنك المركزي إلى التسميم بضرورة التخمي عن سياسة التعويم المدار من خالل مزادات
العممة أو تقميل ضخ الدوالر بنفس المقدار إلييا ,مما سينعكس عمى قيمة الدينار انخفاضا.

 -8عمى الرغم من أن تدني أسعار النفط وانخفاض عوائد العراق منو يشكل معضمة ميمة أمام متخذ القرار ,إال أن

المشكمة األكبر تسببت من عدم القدرة عمى ضبط تمك العوائد بكفاءة وتحت نظام رقابي فعال يتابع حركة تمك

اإليرادات وأوجو إنفاقيا ,خاصة في فترات فوران األسعار وت اركم مبالغ كبيرة ,األمر الذي فتح األبواب مشرعة
أمام استشراء ظاىرة الفساد اإلداري والمالي في كل مفاصل الدولة ,مما أفضى إلى أوسع عمميات سرقة لممال
العام لم يشيد ليا العالم مثيال ,حتى تم تصنيف العراق في ذيل قائمة الشفافية والنزاىة الدولية.

التوصيات

 -1وضع سياسات واضحة وفعالة لمتقميل من اعتماد االقتصاد العراقي عمى العوائد النفطية بشكل شبو مطمق في
تمويل موازنتو الحكومية وتقميل نسبة مساىمة القطاع االستخراجي في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي من
خالل تنمية وتطوير القطاعات غير االستخراجية (الصناعة والزراعة خاصة) لبناء اقتصاد متوازن وتطوير

دور القطاع الخاص في ىذا المجال.
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 -2زيادة حصة التخصيصات االستثمارية في الموازنة الحكومية لخمق فرص عمل جدية في مشاريع إنتاجية حقيقية
مع زيادة دور القطاع الخاص في خمق فرص عمل جديدة لتقميل الضغط عمى المؤسسات الحكومية والتوظف
فييا والتخمص من التوظيف الوىمي (الفضائيين) مما يستفذ جزء ميما من النفقات التشغيمية.
 -3تقميص رواتب ومخصصات المسؤولين الكبار في الدولة وحماياتيم التي تضخمت بشكل غير اعتيادي لتشكل
عبئا كبي ار عمى الموازنة العامة.

 -4ضرورة إصالح النظام الضريبي في العراق الذي يعاني تخمفا كبي ار بقوانينو وىياكمو يضاف إلى ذلك الفساد
المستشري بأجيزتو اإلدارية بما انعكس عمى قدراتو التحصيمية .ومن المعروف أن الضرائب والرسوم من أىم
مصادر اإليرادات الحكومية لمقابمة النفقات بشقييا التشغيمي واالستثماري .وفي بمد مثل العراق ,عمى الرغم

من الدور الضئيل الذي تمارسو ىذه الفقرة مقارنة بعائدات النفط ,إال أن الوقائع أثبتت ضرورة عدم إىمال
الضرائب كمصدر لإليرادات العامة وأداة إلعادة توزيع الدخول .لذلك فإن الحاجة تدعو ,خاصة مع العجز
الكبير في الموازنة العامة والتفاوت األكبر في الدخول ,إلى العودة عن قرار إلغاء ضريبة االستي اردات البالغة
 % 1وفرض ضرائب تصاعدية عمى دخول شرائح معينة .إن تجارب بعض الدول تبين قياميا بفرض ضرائب

أعمى ,مثل ضريبة المبيعات في األردن البالغة  %00باإلضافة إلى ضرائب أخرى عديدة .كما تتراوح ضرائب
المبيعات والخدمات والمشتريات في دول أخرى مثل فرنسا مابين .%51 – 01

 -5منح استقاللية أكبر لمبنك المركزي وزيادة دوره الرقابي عمى المصارف التجارية ومكاتب الصيرفة وخاصة في
مجال غسيل األموال وتيريب العممة .وتحسين دوره في إدارة االحتياطيات الدولية وعدم التفريط فييا .ووضع
ضوابط صارمة تحكم مزادات العممة األجنبية.

 -6إن حجم االختالالت التي يعاني منيا االقتصاد العراقي والقطاع النفطي بشكل خاص ,تؤكد حقيقة موضوعية,
ىي أن إصالح بنية االقتصاد العراقي ال يمكن اختزاليا من خالل سياسات مجتزءة محدودة األفق ,فاقدة
لمرشادة و لإلدارة الكفوءة و لمبعد التنموي ,بل تتطمب باإلضافة إلى االخالص ووضع مصمحة العراق فوق
المصالح الشخصية والفئوية ,فيما شموليا لطبيعة المرحمة التي يمر بيا العراق والمنطقة والعالم وكيفية
توظيفيا لمخروج من األزمة الطاحنة التي يعاني منيا االقتصاد العراقي .
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المراجع والهوامش:

* ذصزَح لوذَز ػام الرسىَك فٍ وسارج الٌفط إلً جزَذج الشزق األوسط ,الؼذد  69996ترأرَخ 3991\5\33
** الثٌه الوزوشٌ الؼزالٍ ,الوذَزَح الؼاهح لإلحصاء واألتحاز ,الٌشزج السٌىَح ,سٌىاخ

هخرلفح.

 -1الجوُلٍ ,حوُذ جاسن والساهزائٍ ,لحطاى ػثذ سؼُذ )3964( ,تؼط هؼالن االخرالي فٍ االلرصاد الؼزالٍ ,االشىالُاخ
وهرطلثاخ الٌهىض ,تحس همذم إلً هؤذوز الوٌرذي الؼزالٍ  -اللجٌح االلرصادَح ,اسطٌثىي,
 -2الخلُج أوًالَي – تغذاد ,3964\63\33 ,شىهذ فٍ 3964\63\38
 -3الؼىادٌ ,حُذر ,هشزوع لاًىى الوىاسًح الؼزالُح الؼاهح لؼام  ,3964هذوًح الؼزاق ,وسارج الرزتُح الؼزالُح,
http://www.eduirq.com/2014/12/2015_26.html
شىهذ ترأرَخ 3961 \ 2 \ 3
 -4شثىح أخثار الؼزاق  ,Aliragnews.com, 23\4\2015شىهذ ترأرَخ 3964\63\39
 -5راتط هخرصز ,http://ara.tv/z27sd -
شىهذ ترأرَخ 3961\2\2

آخز ذحذَس :الجوؼح  63رتُغ الصاًٍ 6526هـ ٌَ 33 -اَز 3961م ,

ً -6فس الوصذر الساتك
 -7ػثذ الٌثٍ ,ولُذ ػُذٌ( ,تذوى ذارَخ) ,هشاد الؼولح األجٌثُح ودورٍ فٍ اسرمزار سؼز صزف الذٌَار الؼزالٍ ,هٌشىراخ
الثٌه الوزوشٌ الؼزالٍ ,ص6-4
 -8الجوُلٍ ,حوُذ جاسن والساهزائٍ ,لحطاى ػثذ سؼُذ ,هصذر ساتك
 -9الذراجٍ ,هحوذ رشُذ ,)3964( ,أشز سُاساخ الثٌه الوزوشٌ الؼزالٍ ػلً اسرمزار سؼز صزف الذٌَار ,رسالح هاجسرُز
غُز هٌشىرج ,جاهؼح ػواى الؼزتُح ,األردى
 -10لاسن ,هظهز هحوذ صالح ( ,)3994ههام إدارج االحرُاطٍ الٌمذٌ األجٌثٍ للؼزاق وظواى األهي االلرصادٌ الىطٌٍ,
هرىفز ػلً شثىح اإلًرزًدwww.alitihad.com\paper ,
 -11الثٌه الذولٍ ,هؤشزاخ الرٌوُح الؼالوُح ,)data.albankaldawli.org) ,شىهذ ترأرَخ 3964\63\ 38
 ,)ara.reuter.com) -12شىهذ ترأرَخ .3964\63\38
 -13شثىح االػالم الؼزالٍ)3998( ,
 -14الؼراتٍ ,جزَذج الؼالن ,الؼذد  39 ,6592ن3964 ,6
 -15الغزاوٌ ,جىاد ,)3965( ,الثٌه الوزوشٌ :ارذفاع احرُاطٍ الذهة ,ووالح أًثاء تغذاد الذولُح,
www.baghdadiabian.com\news
 -16الجوُلٍ ,حوُذ جاسن والساهزائٍ ,لحطاى ػثذ سؼُذ ,هصذر ساتك
 -17الخلُج أوى الَي ,ن ,3964 ,6هصذر ساتك
ً -18فس الوصذر الساتك
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