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Analysis of the impact of fluctuations in the prices of crude oil in the
international market on the public revenues in the Iraqi economy for the
period (2003 - 2015)
Abstract

The adoption of the Iraqi economy on oil revenues is not new, but oil is the nerve of life for
the national economy and the source of the most important and important in generating this national
income on the one hand, and on the other is the main source and the basic no alternative in providing
the foreign currency necessary in the financing of imports. Oil remains one of the main and
important factors in the progress of Iraq and its political and social stability. And that the objective of
the study analysis of oil price changes can have a negative impact on consumption, investment and
unemployment. A sustained and sustained rise in oil prices may cause a change in the productive
structure and have profound effects on economic stability. As for the problem of the study, the Iraqi
oil sector suffers from a wide backwardness of the existence of multiple problems where the oil
policy over the past decades to overcome them. The importance of the study lies in the importance of
the oil sector in the present Iraqi economy by obtaining financial revenues (revenues) confirming the
continued economy of Iraq to obtain oil revenues with a successful oil policy to solve all problems
and build a successful oil sector. The most important result of the study is the dependence of the
Iraqi economy on the oil sector and the revenues derived from it. All economic sectors are dependent
on the degree of their development on this natural resource. This is the dominance of rents on the
Iraqi economy with the beginning of economic planning and it continued until now and the future, as
long as oil revenues feed government spending Growing.
Key words ; Analysis of volatility, oil prices, international market, public revenues, the Iraqi
economy.
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مـــــلخص
ان اعتماد االقتصاد العراقي على ايرادات النفط ليس باألمر الجديد وانما النفط يمثل عصب الحياة لالقتصاد الوطني والمصدر المهم
واالهم في توليد الدخل القومي هذا من جه ومن جهه اخرى هو المصدر الرئيسي واالساسي ال بديل له في توفير العمله االجنبيه
الضروريه في تمويل ا الستيرادات كما ان النفط بقى أحد العوامل الرئيسيه والمهمه في تقدم العراق وأستقراره السياسي واألجتماعي
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وأن هدف الدراسه تحليل تغيرات اسعار النفط يمكن ان يكون له اثر سلبيا على االستهالك واالستثمار والبطاله فأن حدوث ارتفاع
دائم ومستمر في اسعار النفط قد يكون سببا في تغير الهيكل االنتاجي ويؤدي ذلك الى اثارعميقه في االستقرار االقتصادي .
أما مشكلة الدراسه يعاني القطاع النفطي العراقي من تخلف واسع من وجود مشكالت متعدده واهمها انه تابع لالقتصاد العالمي
وتداعيته وازماته المتكرره وذلك لكون االقتصاد العراقي في واقعه اقتصاديا ريعيا حيث تمكنت السياسه النفطيه خالل العقود
الماضيه من تجاوزها  .أما اهمية الدراسه تكمن من اهمية القطاع النفطي في حاضر االقتصاد العراقي من خالل الحصول على
عوائد ماليه ( ايرادات ) تؤكد استمرار اقتصاد العراق الحصول على العائدات النفطيه مع وجود سياسه نفطيه ناجحه لحل كل
المشاكل وبناء قطاع نفطي ناجح  .وان اهم النتيجه للدراسه أعتماد االقتصاد العراقي على قطاع النفط والعوائد المتحققه منه جعل
جميع القطاعات االقتصاديه تعتمد في درجة تطورها على هذا المورد الطبيعي وذلك هيمنة الريعيه على االقتصاد العراقي مع بداية
التخطيط االقتصادي واستمرت الى االن والمستقبل وذلك مادامت العوائد النفطيه هي التي تغذي االنفاق الحكومي المتزايد .
الكلمات المفتاحيه " تحليل تقلبات  ,اسعار النفط  ,السوق الدوليه  ,االيرادات العامه  ,االقتصاد العراقي.

المقدمة

االحتياطي النقدي لالقتصاد الوطني اذ بلغت نسبة

تسم اسعار النفط في السوق الدولية بالتقلبات الشديدة

مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي

وعدم االستقرار وبما ان النفط سلعة استراتيجية دولية

االجمالي في العراق ( )65%في عام  2008وبلغت

ليست كسلعة اعتيادية فان التقلبات في االسعار ناتجة عن

نسبة مساهمة الصادرات النفطية في اجمالي الصادرات

عوامل مؤثرة في العرض والطلب التي تؤثر على

( )%99في عام  2014كما بلغت نسبة االيرادات

كما ان الدول المستهلكة وبفضل

النفطية الى االيرادات العامة ( )97%عام  2013وبلغت

التكنولوجيا سعت للبحث عن بدائل للنفط التقليدي

نسبة مساهمة العائدات النفطية في مناهج االعمار

وتمكنت فعال من حدوث ما يعرف بثورة النفط الصخري

والخطط التنموية حوالي (, )98%وتعد هذه النسب

في الواليات المتحدة االمريكية اذ تمكنت من خالل

مرتفعة ويعزى سبب ذلك الى انخفاض درجة التنويع

االمدادات النفطية

توظيف

ما

يعرف

بعملية

(تكنولوجيا

االقتصادي .

التكسير

الهيدروليكي) اضافة الى ( تكنولوجيا الحفر االفقي ) من

بما ان االقتصاد العراقي اقتصاده ريعي ,فان

الوصول الى النفط والغاز المحبوس بين المسامات

التقلبات في اسعار النفط الدولية ستترك اثار حقيقية على

الصخرية.

االقتصاد ,ففي حالة استقرار االسعار يتطلب من

الشك في ان اغلب اقتصاديات الدول المنتجة

الحكومة العراقية بذل مزيدا من الجهد الستغالل عوائد

والمصدرة للنفط والسيما الدول الريعية التي تتسم بعدم

تصدير النفط االستغالل االمثل والسعي نحو وضع حلول

تنوع هيكلها االقتصادي تمثل ايراداتها من بيع النفط

كفيلة بتفعيل مصادر اخرى للدخل غير نفطية وتخفيف

المصدر الرئيس الذي تستند عليه في تمويل برامجها

درجة االعتماد على القطاع النفطي كاهم عامل في دفع

التنموية .

عجلة النمو االقتصادي من خالل التركيز على التنويع
االقتصادي لكون االعتماد على مورد واحد رئيس وكبير

للنفط اهمية استراتيجية ومرتكز رئيس لالقتصاد

هو ايرادات النفط يعد ظاهرة اقتصادية سلبية كبيرة.

العراقي منذ بداية عقد العشرينيات من القرن المنصرم اذ
تمثل االيرادات النفطية المصدر االساس لتمويل الموازنة

اهمية البحث

العامة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة وكذلك تساهم في بناء
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تنبع اهمية البحث من اهمية موضوع تقلبات اسعار

1ـ التعرف على مفهوم سعر النفط الخام وتسليط الضوء

النفط الخام في السوق الدولية واثرها على ايرادات

على اهم انواع اسعار النفط الخام والعوامل المؤثرة

الموازنة العامة اذ تعتمد الحكومة العراقية كدولة ريعية

عليها.

ذات االقتصاد االحادي الجانب في تمويل خططها

2ـ توضيح خصائص النفط الخام والتعرف على

التنموية االقتصادية واالجتماعية على ما تحصل عليه

مرجعيات التسعير النفطي.

من ايرادات نفطية والتي تشكل نسبة مساهمة كبيرة في

3ـ توضيح تطور اسعار النفط الخام خالل مدة البحث .

تكوين الناتج المحلي االجمالي ومصدر رئيس لتمويل

4ـ توضيح تطور االيرادات العامة في االقتصاد العراقي

الموازنة العامة للدولة  ,اذ تعد االيرادات النفطية حاجة

خالل مدة البحث .

ملحة وغايه في االهمية لتمويل انفاقها بشقيه الجاري

5ـ تحليل تأثير تقلبات اسعار النفط الخام على االيرادات

واالستثماري وما تتطلبه التنمية المستدامة من اموال

العامة في االقتصاد العراقي خالل مدة البحث.

لتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لجميع افراد
المجتمع .
مشكلة البحث

منهجية البحث
يعتمد البحث المنهج الوصفي النظري والتحليلي .

تعرض االقتصاد العراقي بعد حرب عام  2003الى
ازمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية ولحد االن نتجت

حدود البحث

عنها اختالالت هيكلية وانخفاض االداء االقتصادي ومن

اوال  :الحدود المكانية  -:االقتصاد العراقي .

هذه المشاكل توقف شبه تام للمؤسسات االنتاجية في

ثانيا  :الحدود الزمانية  -:المدة (. )2003-2015

القطاعات االقتصادية اهمها قطاعي الصناعة والزراعة
التي كانت تساهم ايراداتهما بالرغم من انخفاض
مساهمتهما في تمويل الخزينة العامة للدولة االمر الذي

الدراسات السابقه :

انعكس في اعتماد العراق على االيرادات النفطية
كمصدر رئيس من مصادر االيرادات العامة,وان حجم

 / 1عبد الستار عبد الجبار ( )2001في اطروحته تحت

هذه االيرادات يرتبط بتقلبات اسعار النفط الخام لذا تكمن

عنوان ( دراسه تحليليه لتغيرات اسعار النفط الخام في

مشكلة البحث في معرفة تاثير تقلبات اسعار النفط في

السوق الدوليه للفتره من . 1998 - 1970

السوق الدولية على حجم االيرادات العامة في االقتصاد

ركز الباحث في فرضيته ان اسعار النفط الخام في

العراقي .

االسواق الدوليه خالل المده (  ) 1998 -1970كانت
دون المستويات المثلى على وفق معطيات النظريه

فرضية البحث

االقتصاديه وذلك بسبب وجود فائض في العرض وبشكل

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان لتقلبات اسعار النفط

مستمر ومن الممكن دراسة كفاءة اسواق النفط الخام

الخام في االسواق الدولية تأثير على االيرادات العامة

الدوليه والخسائر الماليه التي تكبدتها البلدان المنتجه من

للموازنة العامة في االقتصاد العراقي من خالل اثرها

جراء انحراف االسعار المتحققه عن االسعار المثلى .

على حجم االيرادات النفطية .

 /2أحمد جاسم الياسري (  ) 2009تحت عنوان ( النفط

أهداف البحث

ومستقبل التنميه في العراق )

يهدف البحث الى -:

تم وصول الباحث ان نمط التنميه في العراق استمر اسير
النفط الرتباط حركة العمليه وزخمها بوفرة العوائد
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النفطيه ( االيرادات ) او شحتها فتزداد زخما في ظل

 /7أحمد رحيم العبودي  2009تحت عنوان اطروحته (

زيادتها وتتراجع في ظل تناقصها .

االستثمار النفطي في منظمة االقطار العربيه المصدره

 /3رحيم حسوني زياره ( ) 2010في اطروحته بعنوان

للبترول  oapecمع اشاره للعراق .

( دور العوائد النفطيه في تحقيق التنميه االقتصاديه في

حيث اكد الباحث ان دول االعضاء تشكل في منظمه

العراق للفتره . 2008 – 1951

االقطار العربيه المصدره للبترول ( أوبك ) مركز ثقل ,

حيث اشار الباحث في تحليل التجربه العمليه بوضوح

اذ استطاعت تأمين متطلبات االقتصاد العالمي من النفط

الى ان مستوى االنفاق العام بشقيه ( الجاري

خالل العقود الماضيه  ,كما انها قادره على االستمرار

واالستثماري ) كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بمستوى

في اداء هذا الدور في المستقبل من خالل قدراتها

العوائد النفطيه وكان هذا االرتباط سلبيا .

الواسعه وكذلك من حيث قدره االنتاج التي تغذي ثلث

 /4بن سبع حمزه في اطروحته ( اثر صدمات اسعار

االنتاج العالمي من النفط .

النفط على بعض المتغيرات االقتصاديه الكليه في

 /8احمد حامد هذال  2018تحت عنوان رسالته ( تحليل

الجزائر للفتره . 2010- 1970

استدامة الدين العام في ظل تقلب االيرادات النفطيه في

كان الهدف الجوهري للباحث من وراء هذا البحث هو

العراق للمده . ) 2015 – 2005

تحليل دراسة االثار التي يمكن تخلفها اسعار النفط في

أن معطيات الدراسه تؤكد عدم قدرة االقتصاد العراقي

االسواق العالميه على بعض المتغيرات االقتصاديه الكليه

من التخلص من مشكلة الريعيه وبالرغم من زيادة الوعي

( االنفاق الحكومي  ,عرض النقد  ,البطاله  ,والتضخم )

لتنمية االيرادات غير النفطيه عن طريق زيادة االيرادات

في الجزائر باالعتماد على تقنية اشعة االنحدار الذاتي

الضريبيه االخرى  ,اال ان االيرادات النفطيه هي الركن

من حيث هيكل االقتصاد الجزائري .

االساسي على وفق اغلب المؤشرات .

 /5يحيى حمود البوعلي  2010في اطروحته تحت

تطوير الباحث

عنوان ( سوق النفط العالميه وانعكاساتها على سياسة

وقد يرى الباحث أن لدى األقطار األعضاء في اوابك

النفطيه العراقيه ) .

قدرات وإمكانيات واسعة ألخذ الدور القيادي في صناعة

حيث اشار الباحث ان توقعات النفط سيبقى من اهم

النفط في بلدانها وفي العالم  ,وكذلك توصلت الدراسة

مصادر الطاقه في العالم حتى منتصف الرن الحادي

إلى أن الصناعة النفطية ساهمت بشكل فاعل في تعزيز

والعشرون وبنسبه التقل عن  % 39وان الطلب العالمي

التعاون العربي عن طريق المشاريع المنبثقة عن منظمة

على النفط سيزداد خالل السنوات القادمه .

األقطـار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ,
أمــا من جانب العراق يؤكد الباحث أن االختالل في

 /6سهام حسين البصام  2013في مقالتها تحت عنوان (

الصناعة النفطية يرجع إلى التحديات الداخلية منها

مخاطر واشكاليات انخفاض اسعار النفط في اعداد

والخارجية  ,ويعد العامل األمني والسياسي من اشد

الموازنه العامه للعراق ) .

التحديات المؤثرة في ضعف االستثمـار في القطاع

حيث اكدت الناشره ان مخاطر واشكاليات تقلبات اسعار

وتطوره .

النفط خالل المده (  )2012 – 1921اربكت كثيرا من

المبحث االول

الموازنات العامه وافرزت تداعيات خطيره وشكلت

اسعار النفط الخام في السوق الدولية ــ اطار نظري

تحديات حقيقيه امام الموازنه .

اوالً :تعريف سعر النفط الخام :
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يعرف السعر بشكل عام بأنه كمية النقود التي

السلة  ,ومن المعلوم انه توجد اسواق لكل انواع النفوط

يدفعها المشتري إلى البائع مقابل سلعة أو خدمة ,فالسعر

مع التعاون المتعارف عليه في هذه االسعار والنفوط

الخدمة (

الثقيلة يمكن ان تباع بإضافة النفوط الخفيفة اليها لتسهيل

هنا

هو

القيمة

النقدية

للسلعة

أو

النقل باألنابيب  ,وطالما يوجد تدرج في كثافة النفط

السامرائي.)10: 1987,
اما سعر النفط الخام فيعرف بانه القيمة النقدية

العراقي فهذا يساعد على تسويق الثقيل منه بإضافةنفوط

لبرميل النفط المقاس بالدوالر االمريكي المكون من

اخف اليه  ,مع اخذ المعادالت السعرية باالعتبار

( )42غالون معبراً عنه بالوحدة النقدية االمريكية في

للوصول الى تشكيلة نفوط تحقق عوائد اعلى ,تتسم

سبيل المثال  100دوالر للبرميل  ,وان هذا السعر

اسعار النفط بانها االكثر تذبذب قياسا الى اسعارالسلع

يخضع لتقلبات مستمرة ,بسبب طبيعة سوق النفط الدولية

االخرى لحساسيتها الشديدة وارتباطها بظروف العرض

التي تتسم بالديناميكية وعدم االستقرار ,مما انعكس ذلك

والطلب والنمو االقتصادي وتوقعاته وطاقات التخزين

على اسعار النفط وجعلها غير مستقرة وتخضع للتقلبات

وسياسته  ,وبالرغم من مهارات النمذجة والتحليل

المستمرة حتى اصبحت ظاهرة التقلبات مثيرة للقلق على

االحصائي وتجاوب المحاكاة من اجل التنبؤ بأسعار النفط

المستوى العالمي منذ اوائل عقد السبعينات من القرن

 ,لكن ال يمكن التنبؤ بها كون معامالت االستجابة لتغير

البصام

سعر النفط مع اي من التغيرات االقتصادية ابعد ما تكون

المنصرم

واستمرارها

حتى

االن

(

والشريدة.)4: 2013,

عن االستقرار( شندي.)334: 2011,

لقد كان سعر النفط سعرا تنافسيا في اوائل النصف

وان  WTIلم يعد يمثل سوق النفط في العالم اذ تؤثر

الثاني من القرن التاسع عشر في سوق المنافسة التامة اال

في سعره العوامل المحلية بعض االحيان  ,اذ انخفض

انه لم يستمر طويال ويعود السبب في ذلك الى تغيير

سعره ادنى من سعر  Brentلمدة  21اسبوع من عام

االطراف النفطية من جانب تقلصها الى سوق المنافسة

 , 2007بعد ان كان  Brentيباع باقل من  WTIفي

التامة  ,واتخذ الطابع السعري شبه احتكاري وسيطرت

مناسبات عدة  ,ففي احد ايام شباط من عام  2009كان

عدد قليل من الشركات الكبرى والتي اوجدت سعراً نفطياً

سعر الغلق لنفط  Brentاعلى من  WTIبفارق

شبه احتكاري اي سعرا يحدد من تلك االطراف النفطية

( )10.58دوالر للبرميل,ولكن  Brentايضا يتاثر

الكبرى وعلى نطاق السوق الدولية ,لذلك ان سعر النفط

بعوامل السوق المحلية لذلك اليصلح دليال دقيقا لالسعار

قد نجده يبتعد في بعض االحيان عن تأثير العوامل

,ويبدو ان النفط المر ذو المحتوى الكبريتي العالمي,قد

االقتصادية ( الدوري .) 22 : 1988 ,

يصبح اصلح للقياس عليه دولياً مع اتساع السوق

ثانيا :مرجعيات التسعير النفطي :

االسيوية ,وبما ان الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط بعد

النفوط المرجعية هي خلطات  Blendsتؤثر في الطريقة

الواليات المتحدة ,لكونها تستهلك النفوط المرة ولديهم

التي تستخدمها مختلف الخلطات النفطية االخرى فالنفوط

مصافي لتكريرها  ,وبما ان النفطوط الحلوة ينخفض

المرجعية  Benchmark Blendsتقوم مقام االرقام

عرضها تدريجيا ً فان الساحة ستكون للنفوط المرة

القياسية لألسعار النفطية  ,اذ يوجد ( )161نوع من النفط

والثقيلة(العلي.)25 :2009,

الخام يتاجر بها على مستوى العالم ولكن اربعة منها هي

ثالثا ً  :أنواع أسعار النفط الخام :

 OPEC, Dubai, BrentWTIهي التي تسعر عالميا

توجد عدة انواع ألسعار النفط الخام في السوق الدولية

وتتخذ مرجعيات ألسعار بقية النفوط  ,وتجدر االشارة

ومن اهم وابرز هذه االسعار هي :

الى ان نفط سلة  OPECيتكون من ( )14نوع مختلف

(الدوري ( ) 266 : 1988 ,السماك )179 :1987 ,

من النفط الخام ويدخل نفط البصرة الخفيف ضمن هذه

(رويجع . )3-4 :2103 ,
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1ـ السعر المعلن  :يُقصد به سعر النفط المعلن رسميا من

نفس الوقت الذي تتحرك فوقه األسعار المتحققة في

قبل الشركات النفط في السوق النفطية ,وان هذا السعر

السوق فالبيع بأقل من هذا السعر يعد خسارة.

ظهر في عام 1880م في الواليات المتحدة االمريكية من

5ـ السعر الفوري او اآلني  :ويعرف بانه قيمة البرميل

قبل شركة ستاندرد أويل .وعرف ايضا بانه السعر الذي

من النفط الخام المتبادل فوريا ً او انياً في سوق النفط

يتم دفعه من اي مشتري ألي نفط خام في مكان البيع

الحرة من قبل االطراف العارضة والمشتريه في هذا

,وفي الحقيقة انه سعر نظري ال يتفق مع الواقع ويتم

السوق المتجسدة في وحدة نقدية معينة .

على اساسه احتساب األتاوه الضريبية على االرباح .

رابعا ً  :العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام :

2ـ السعر المتحقق :هو السعر المتحقق لقاء خصوم او

يتحدد سعر أي سلعة بما فيها النفط اقتصادياً بتفاعل

تسهيالت متنوعه يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري

قوى العرض والطلب  ,ويستقر السعر عندما يكون هناك

بنسبة مئوية كخصم من السعر المعلن او تسهيالت في

توازن بين العرض والطلب لتلك السلعة  ,ولكن عند

شروط الدفع والسعر المتحقق هو فعال يمثل السعر

حدوث أي خلل في السوق سواء من جانب العرض أو

المعلن مطروحا منه الخصوم والتسهيالت المختلفة

من جانب الطلب فإن السعر يتغير باالرتفاع أو

الممنوحة من طرف البائع والمشتري ,لقد ظهرت هذه

االنخفاض ,اذ كانت األسعار تحت سيطرت شركات

االسعار منذ نهاية الخمسينيات من القرن المنصرم,

النفط االحتكارية مستقرة وثابتة وذلك لكون الشركات

وعملت بها شركات النفط االجنبية المستقلة ومن ثم

حافظت على عرض ثابت يساوي الطلب العالمي

شركات النفط الوطنية في الدول النفطية سواء في داخل

وباستمرار ,وبالفعل نجحت تلك الشركات بمنهجية

منظمة اوبك او خارجها ,وان هذ السعر يتأثر بظروف

اإلنتاج (السامرائي. )181-180: 1987,
اما في عصرنا الحاضر فزادت اهمية النفط كسلعة

التبادل والسوق النفطية وتأثيرها على االطراف المتبادلة
.

استراتيجية تحكمها عوامل عديد تؤثر على اسعارها في

3ـ سعر االشارة  :وهو السعر الذي يقل عن السعر

السوق الدولية اهمها :

المعلن ويزيد عن السعر المتحقق اي انه سعر متوسط

 1ـ العوامل االقتصادية :

بين السعر المعلن والمتحقق ,وظهر هذا النوع من

ان االستقرار في سوق النفط الدولية يعتمد على

االسعار في الستينيات من القرن المنصرم  ,اذ اعتمد في

العرض والطلب والموازنة بينهما  ,فضال عن

احتساب قيمة النفط بين بعض الدول النفطية المنتجة

االحتياطي الدولي من النفط  ,لكون النفط سلعة

والشركات النفطية االجنبية بهدف توزيع العوائد النفطية

استراتيجية لها اهميتها في النمو االقتصادي فهنالك

بين الطرفين ,وتم التعامل بهذا السعر في العديد من

عوامل تؤثر في جانب العرض والطلب الدوليين على

البلدان المنتجة للنفط  ,اذ استخدم في االتفاقية النفطية

النفط ومن اهم هذه العوامل :

التي ابرمت بين الجزائر وفرنسان في عام .1965

أـ النمو االقتصادي والطلب الدولي على النفط الخام :

 4ـ سعر الكلفة الضريبية (السعر الضريبي):هو السعر

ينقسم الطلب على النفط الى نوعين  ,الطلب بغرض

المعادل لكلفة انتاج النفط الخام مضاف الى قيمة ضريبة

االستهالك والطلب بغرض المضاربة ويتأثر الطلب على

الدخل والربح بصورة اساسية العائدة للدول النفطية

النفط بعدة تغيرات منذ الصناعة النفطية  ,وان الطلب

المانحة التفاقيات استغالل الثروة النفطية  ,اذ ان هذا

الدولي على النفط في تزايد مستمر ,اذ ان الطلب بغرض

السعر يمثل الكلفة الحقيقية التي تدفعها الشركات النفطية

االستهالك يتأثر بزيادة معدل النمو االقتصادي العالمي

للحصول على برميل من النفط الخام,ويمثل األساس في

والتي ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات النفطية ,
6
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وان دخول الصين والهند وزيادة استهالكهم للنفط اثر

التغيرات في حجم االحتياطي النفطي الدولي المثبت تؤثر

على الطلب العالمي على النفط (المزيني :2013 ,

في التغيرات الحاصلة على صعيد العرض الكلي للنفط

تعد التغيرات الحاصلة في الناتج القومي

الخام في السوق الدولية وهذا ينعكس بدوره في تغيرات

واحدة من اهم العوامل المؤثرة في تغيرات الطلب على

سعر النفط الخام في السوق الدولية(موسى :2001 ,

النفط الخام ,غير ان ذلك التأثير تختلف نسبته من بلد الى

.)37

آخر على وفق درجة التقدم االقتصادي الذي يرتبط

ت ـ المضاربة في االسواق اآلجلة للنفط  :لقد ساهمت

باستهالك النفط الخام باعتباره طلبا ً مشتق من الطلب

االبتكارات المالية التي ظهرت في اآلونة االخيرة في

على المنتجات النفطية ,وان معدل التغير في استهالك

اسواق السلع بالسماح للمستثمرين من االستفادة من

الطاقة الناجمة عن التغير في معدل النمو االقتصادي

ارتفاع اسعار النفط دون الحاجة الى الحيازة الفعلية للنفط

يطلق عليه معامل الطاقة او معامل استهالك الطاقة ,

على هيئة مخزون  ,وهو ما برز واضحا في كثافة نشاط

وان هذا العامل يكون في الفترات االولى للنمو

المضاربة وهي شراء النفط بغرض اعادة بيعه بسعر

االقتصادي متزايداً متأثر بزيادة الدخل والناتج القومي,

اعلى بدال من استخدامه ألغراض تجارية في االسواق

وفي مراحل الحقة من االشباع أي بلوغ مرحلة ومستوى

اآلجلة للنفط .وقد اصبح المتداول من العقود النفطية مما

عال من التطور االقتصادي واالجتماعي ينخفض ذلك

يعرف بالبراميل الورقية اكبر من المعروض من

المعامل(موسى.)46-45 :2001,

الشحنات النفطية الحقيقية  ,مما ادى الى خلق طلب

ب ـ الكميات المعروضة الدولية واالحتياطي المثبت من

وهمي على البراميل الورقية للنفط وتزايدت حدة الهلع

النفط الخام  :تعد االمكانيات المتاحة من االحتياطي في

في االسواق نتيجة االرتفاع المتواصل لألسعار مما دفع

حقول النفط  ,وسياسات الدول النفطية ومدى حاجتها الى

مستخدمي النفط الفعليين من مستهلكين ومصافي تكرير

النفط  ,لمواجهة احتياجاتها المحلية او تصديره  ,ومن

الى التحوط من االرتفاع المستمر لألسعار عن طريق

اجل الحصول على موارد نقدية لتلبية االحتياجات المالية

دعم بناء مخزوناتهم النفطية مما تسبب في زيادة متزامنة

او االحتفاظ به لألجيال المستقبلية ,ومن العوامل المؤثرة

للطلب والمحزون للضغط على االسعار صعودا ( بلقلة ,

على العرض الدولي للنفط  ,الطلب على النفط وسعره

.)11 :2013

,كذلك المخزون التجاري واالستراتيجي يؤثر في حجم

ث ـ انخفاض سعر الدوالر  :ان التقلبات في اسعار

العرض والسيما في التقلبات الموسمية(المزيني:2013 ,

صرف الدوالر تؤثرعلى صناعة النفط الدولية  ,اذ ان

.)334

انخفاضه يزيد الطلب على النفط مما يجعل الدول المنتجة

اما حجم االحتياطي النفطي فيعد واحداً من العوامل

للنفط تحجم عن زيادة االنتاج ,مما يؤدي الى ارتفاع

المؤثرة في اسعار النفط الخام ,فعلى الصعيد االقليمي

اسعار النفط ( بلقلة .)11 :2013 ,

فان الكمية المستخرجة هي دالة لحجم االحتياطي النفطي

 2ـ المنظمات الدولية  :من اهم المنظمات الدولية

المثبت ومن ثم فان سياسة استخراج النفط الخام في كل

واالقليمية التي لها تأثير في اسعار النفط الخام هي :

دولة تتأثر بحجم االحتياطي النفطي القابل لالستخراج

 OPEC :أ ـ منظمة الدول المصدرة للنفط

خالل فترة زمنية ,والمقصود هنا باالحتياطي النفطي

انشات هذه المنظمة نتيجة وجود بعض الشركات

القابل لالستخراج هو ان سعر النفط الخام في السوق

المتعددة الجنسية والدول المنتجة على شكل تنظيم مشابه

يغطي تكاليف استخراجه  ,وبذلك فان االنتاج

للكارتر التي تسيطر على اسعار النفط وتتحكم فيها اذ

(االستخراج) يصبح دالة لكل من حجم االحتياطي

كانت هي السبب الرئيس في انخفاض االسعار مما ادى

النفطي المثبت والسعر  ,فعلى الصعيد الدولي فان

الى الحاق ضرراً كبيراً باقتصاديات الدول االخرى وبنا ًء

.)334
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على مبادرة فنزويال عقد اجتماع في بغداد في شهر

االسعار في حالة حدوث توترات واضطرابات وحرب

ديسمبر عام  1960ضم ممثلي ايران والعراق والكويت

في مناطق انتاج النفط وتكريره وتصديره والذي يهدد

والمملكة العربية السعودية وفنزويال وتقرر من هذا

امن تدفق االمدادات النفطية الى المستهلكين وعليه يعد

االجتماع انشاء منظمة اوبك ,وكان الهدف االهم لهذه

العامل السياسي عامالً انيا ومرحليا يرتبط بظروف

المنظمة االبقاء على اسعار النفط الذي يستغله للكارتر

سياسية معينة ,على سبيل المثال تعد حرب الخليج االولى

الدولي للنفط خارج حدودها في مستويات مرتفعة

والثانية وحرب عام  2003في العراق  ,والملف النووي

,وحماية مصالح الدول المنتجة والمصدرة وضمان دخل

االيراني من اهم العوامل السياسية المؤثرة على مستوى

ثابت لها وتامين تصدير النفط الى الدول المستهلكة

اسعار النفط وذلك العتبار العراق ثاني منتج للنفط في

بطريقة اقتصادية منتظمة,وفوائد مناسبة لرؤوس اموال

منطقة الشرق االوسط وباعتبار ايران كمنتج ومصدر

الشركات المستثمرة في الصناعات النفطية وتنسيق

رئيسي للنفط  ,واالضطرابات السياسية في فنزويال التي

جهود الدول المنتجة للحصول على حصة اكبر من

اوقفت معظم الصادرات الفنزويلية من النفط,

االرباح نتيجة استغالل ثروتها الخاصة(رويجع:2103,

واالضطرابات القبلية في نيجيريا  ,وبما ان نيجيريا

.)7

وفنزويال يعدان من اهم االعضاء في االوبك مما ادى

) (OECDب ـ الوكالة الدولية للطاقة :

الى فقدان المنظمة حوالي ( )300000برميل نفط يوميا

انشئت هذه الوكالة كرد فعل على ازمة السويس عام

مما نتج عنه انخفاض العرض النفطي في السوق النفطية

 , 1956وكذلك على ارتفاع اسعار النفط عامي 1973

الدولية

23

و 1974بهدف توحيد وتنسيق جهود الدول المستهلكة

).

(التنير

:2007,

ففي عام  1973وجه رئيس الواليات المتحدة االمريكية
 4ـ التطور التكنولوجي والطاقات المتجددة:

نيكسون الدعوة الى حكومات الدول الصناعية الكبرى
المستوردة للنفط لحضور اجتماع في واشنطن لبذل

ان الدول المستهلكة للنفط لقد اتفقت على تأسيس

الجهود وتنسيقها لتنمية مصادر الطاقة البديلة في اطار

الوكالة الدولية للطاقات المتجددة  ,لتخفيف الحاجة للنفط

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ,اذ سعت الوكالة

الخام  ,والبحث عن بدائل صديقة للبيئة  ,ومواجهة

لتحقيق اهدافها المعلنة كتحديد مستوى مشترك من

مخاطر نضوب االحتياطيات النفطية والغازية  ,وكان

االستقاللية النفطية وتحقيق االجراءات الكفيلة بضغط

من بينها استخدام الميثانول كوقود للسيارات واستخدام

الطلب وترشيد االستهالك  ,وتكوين خزين احتياطي من

السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية  ,والرياح

النفط يكفي الستهالك ( )90يوما لمواجهة الطوارئ

والتيارات المائية والمياه الساخنة في باطن االرض لتوليد

وللتأثير في السوق النفطية ,وتشجيع وتنمية الطاقة البديلة

الطاقة الكهربائية فضال عن الطاقة النووية  ,وهناك ما

كالطاقة الذرية والشمسية وغيرها  ,ووضع برنامج

يعرف بالطاقة الكهرومغناطيسية الكونية لتسير عجالت

طويل المدى بهدف تقليص التبعية للدول المنتجة

السيارات بدون وقود وهذا مايعرف بالثورة الصناعية

وتخفيض االعتماد على الطاقة المستوردة(رويجع ,

الثالثة التزال بمستوى ابحاث مستقبلية لم تطبق على

.)8 :2103

ارض الواقع ,وان انخفاض اسعار النفط لم يعد يؤثر في

 3ـ العوامل السياسية:

عملية نمو وتزايد الطاقات المتجددة وذلك لدعم

تعد العوامل السياسية من العوامل التي لها دورا

المتواصل والتكنولوجيا الحديثة في زيادة وحدات انتاج

كبيراً ومؤثراً في تقلبات اسعار النفط الخام  ,اذ ترتفع

الطاقة المتجددة وتقليص تكاليفها وزيادة كفاءتها االنتاجية
8
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من الكهرباء يجعلها تسير قدما الى االمام في المزيد من

السياسية واالقتصادية للدول المنتجة والمصدرة للنفط

التطور والنمو ,ومن المتوقع ان تلجا الدول الصناعية

مثلما يؤثر في قرارات الدول المستوردة  ,ومن هنا ظهر

المستهلكة للنفط الى اجراءات متكاملة في دعم الطاقات

ما سمي بخطر السعر النفطي وما ترتب عليه من مخاطر

المتجددة  ,بحيث تتمكن من االستغناء عن حاجتها من

واشكاليات عديدة لحكومات الدول المنتجة والمصدرة

النفط بمقدار ( , )30%لقد اصبح واضحا ان على الدول

للنفط والتي يعتمد اقتصادها على االيرادات النفطية

المعتمدة على االيرادات النفطية في معيشة افراد

اعتمادا كليا ً

مجتمعاتها ان تتخذ اجراءات سريعة وحاسمة وتتبنى

المبحث الثاني

استراتيجيات مختلفة عن السابق في التكييف للوضع

االيرادات العامة ـ اطار نظري

الجديد ,لقد وصلنا الى نهاية الطريق وعلينا التخلي عن

اوالً  :تعريف االيرادات العامة

سياسة االقتصاد الريعي باالعتماد على االيراد النفطي(

تعرف االيرادات العامة بانها الدخل الذي تحصل عليه

ليلو .)2-3: 2015 ,

الحكومة من كافة المصادر وبصورة نقدية عادة  ,وذلك

 5ـ العوامل المناخية( الظواهر الطبيعية ):

من اجل تغطية نفقاتها العامة (خلف .)163 : 2008,

هي عوامل وظواهر مرتبطة بتقلبات فصول السنة

تعرف كذلك بانها المصادر التي تستمد الدولة منها

وموسم االعاصير ومن هذه التغيرات المناخية المفاجئة

االموال الالزمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع

ما يأتي ( :المزيني  ()338 :2013 ,البصام

الحاجات العامة الضرورية للمجتمع  .ونتيجة لتطور

والشريدة) 3: 2013,

دور الدولة وجعلها مسؤولة عن التوازن االقتصادي

أ ـ اعصار (كترينا) واعصار (امبرتو) الذي ضرب

واالجتماعي لم تعد االيرادات العامة وسيلة لتغطية

مصافي النفط في الواليات المتحدة االمريكية .

النفقات العامة الالزمة لقيام الدولة بوظيفتها التقليدية (

ب ـ برودة الطقس في الواليات المتحدة واوربا في عام

االمن  ,الدفاع  ,القضاء ) بل اصبحت اداة من ادوات

 2007مما ادى الى زيادة الطلب على وقود التدفئة .

السياسة المالية مما ادى الى تطور حجم االيرادات العامة

ت ـتسبب االعصار المداري (جونو) بتوقف عمليات

والى تعدد انواعها  ,وان االهمية النسبية لكل نوع منها

االنتاج في سلطنة عمان واغالق الميناء العماني.

قد تغيرت تبعا لتغير طبيعة النظام السياسي واالقتصادي(

ث ـ توقف انتاج النفط االمريكي عقب اعصار (ايفان)

طاقة  ,العزاوي .)76-75 :2007 ,

الذي حرم الواليات االمريكية من اكثر ( )10ماليين

لم يعد الهدف من الحصول على االيرادات العامة

برميل من االنتاج وذلك في شهر ايلول  2004فضالً عن

ماليا ً وهو تغطية النفقات العامة فقط وانما اصبح اوسع

توقف االنتاج في بعض حقول المكسيك بسبب االضرار

وذلك لتطور دور الدولة واتساع نطاق تدخلها لتحقيق

التي خلفها هذا االعصار والذي استمر توقفه عن االنتاج

اهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.

لمدة تزيد عن ( )4- 3شهور  ,وبنا ًء على ما تقدم فان

تعتمد الحكومات على مصادر متعددة لإليرادات

هذا االعصار تسبب في انخفاض االمدادات النفطية الى

العامة وتختلف اهمية هذه المصادر لكل حكومة حسب

السوق .

النظام االقتصادي السائد ومدى تقدم الدولة والنظام

وجميع العوامل انفت الذكر تؤثر تاثيراً كبيراً في
مسارات اسعار النفط وغالبا يكون للعوامل االقتصادية

السياسي المتبع .
ثانيا ً  :أنواع االيرادات العامة

والسياسية تأثيرات اكبر من العوامل االخرى حتى اعتبر

لقد صاحب تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي

النفط (سلعة مسببه) بسبب اهميته الدولية واالستراتيجية

تطور مصادرها في الحصول على ايراداتها وزيادة

وهذا من شانه ان يؤثر تأثيراً هاما ً في كافة القرارات

االهمية النسبية لبعض المصادر  ,اذ قسم المهتمون
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( الخطيب ,شامية-133 : 2005 ,

بالمالية العامة االيرادات العامة تبعا ًلمعايير مختلفة

المالي)

فمنهم من قسمها الى ايرادات اصلية كإيرادات الدومين ,

.) 135

وايرادات مشتقة مثل الضرائب والرسوم  ,ومنهم من

2ـ الضرائب  :تعد الضرائب احد الموارد االساسية الذي

قسمها الى ايرادات عادية مثل الدومين والضرائب

تستند علية الحكومة في تمويل نفقاتها العامة  ,وان

والرسوم واخرى غير عادية (استثنائية ) كالقروض

طبيعة الضرائب واهدافها قد تطور عبر تطور النظم

العامة واالصدار النقدي الجديد  ,وبنا ًء على ما تقدم فقد

السياسية واالقتصادية االجتماعية ,ويمكن تعريف

تم تقسيم االيرادات العامة الى قسمين رئيسين وكاالتي-:

الضريبة بانها مبلغ من المال تقتطعه السلطة العامة من

1ـ االيرادات االقتصادية :وهي االيرادات التي تحصل

االفراد جبراً وبصفه نهائية دون مقابل مباشر وذلك

عليها الحكومة بصفتها شخصا ً قانونيا يمتلك الثروة ويقوم

لتحقيق اهداف المجتمع  ,وللضريبة خصائص تتميز بها

بالخدمات وتشمل بيع وايجار العقارات الحكومية وارباح

( فريضة الزامية ,تدفع بدون مقابل مباشر ,مبلغ يقتطع

المشروعات االقتصادية التي تمتلكها الدولة

وبشكل نهائي  ,المساهمة في تحقيق اهداف المجتمع )(

2ـ االيرادات السيادية  :وهي االيرادات التي تحصل

طاقة  ,العزاوي .)82-81 :2007 ,

عليها الحكومة جبراً مثل الضرائب والرسوم والغرامات

3ـ الرسوم  :يعرف الرسم بانه مبلغ من النقود يدفعه

 ,وهناك مصادر اخرى لإليرادات العامة تحصل عليها

الفرد الى الحكومة او احدى هيئاتها مقابل خدمة معينة

الدولة ولكنها ذات اهمية منخفضة كاإلعانات والمنح التي

ذات نفع عام تؤديها له وبنا ًء على طلبه .وان المبلغ الذي

تقدمها الدول الى دول اخرى على اثر تعرض الدولة

يدفع كرسم يقابل قيمة الخدمة المقدمة اي ان مبلغ الرسم

الزمات اقتصادية او كوارث طبيعية ( طاقة  ,العزاوي ,

يهدف الى تغطية نفقة الخدمة المقدمة  ,وهذه الخدمة

.) 76 -75 :2007

ينبغي ان تكون ذات نفع عام  ,اي ان يكون الهدف

وفيما يأتي توضيح مختصر الهم انواع االيرادات العامة

االساس منها هو تحقيق المنفعة العامة ,وليس تحقيق

لكون اليسع المجال لذكرها بالتفصيل في متن البحث :

االرباح ,وللرسم مجموعة من الخصائص اهمها ( الرسم

1ـ ايرادات الدولة من امالكها (الدومين) :تمتلك الدولة

مبلغ من المال  ,الرسم يدفع للدولة  ,الرسم مقابل خدمة )

امواال منقولة كالسلع التي تبيعها والخدمات التي تقدمها

( طاقة  ,العزاوي .)81 :2007 ,

وامواالً غير منقولة كالعقارات والمناجم والغابات

4ـ الترخيص  :وهي مبالغ نقدية تأخذها الحكومة من

وحقول النفط  ,فإيرادات هذه االموال تساعد الحكومة

االفراد مقابل ما تسمح لهم باالستفادة من القيام بنشاط

على القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها .وتقسم هذه

معين  ,فالترخيص اليعتمد على تقديم خدمة محدودة

االموال الى نوعين  :االول الدومين العام ( االموال

النوع لألفراد كما هو الحال في الرسوم  ,اذ يتضمن

العامة) وهي االموال المعدة لتحقيق نفع عام لجميع افراد

السماح بمزايا او االستفادة من القيام بنشاط ما  ,يعتبر

المجتمع ,ويطلق على النوع الثاني الدومين الخاص وهي

من جانب معين خدمة لذلك المستفيد ( الوادي:2010 ,

االموال المعدة لالستغالل االقتصادي بهدف تحقيق ايراد

.)85

وربح ويتصف باالستمرارية وهو الوحيد الذي يشكل

5ـ القروض العامة  :القرض العام هو عقد دين تستلف

ايرادات الدولة من امالكها كمصدر من مصادر

بموجبه الدولة مبالغ من النقود من االفراد او المصارف

االيرادات,ويمكن تقسيمهُ الى (الدومين العقاري

او الهيئات المحلية او الدولية  ,مع التعهد بوفاء القرض

والزراعي  ,الدومين التجاري والصناعي  ,الدومين

وفوائده للدائنين في التاريخ المحدد للتسديد وفقا ً لشروط
العقد  .وان التعهد بوفاء القرض هو الصفة االساسية التي
10
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يتميز بها القرض عن ايرادات الدولة االخرى  ,فهو وجد

في ارتفاع المستوى العام لألسعار نتيجة زيادة الطلب

على اساس تعاقدي بين الحكومة وبين المقرضين  ,لذلك

الكلي دون زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يخلق

فهو يختلف عن الضريبة  ,لكون ايرادات الضريبة تدخل

ظاهرة التضخم  ,اما في الدول المتقدمة وفي ظل

الخزانة العامة وال ترد لدافعها  ,بينما ايرادات القرض

المرونة المرتفعة للجهاز االنتاجي فعند زيادة العرض

تدخل الخزانة العامة دينا وتتعهد الدول بردها مع الفوائد

النقدي الكلي في االقتصاد سوف يقابله زيادة مماثلة في

في اجل محدد ,وللقرض مجموعة من الخصائص اهمها

العرض الكلي من السلع والخدمات دون حدوث موجات

( القرض العام مبلغ من المال  ,القرض العام يدفع

تضخمية  ,وتجدر االشارة هنا الى ان الدول المتقدمة

للدولة ,القرض العام يتم بموجب عقد  ,القرض العام

نادراً ما تعتمد على االصدار النقدي الجديد نتيجة توفر

يدفع من قبل احد اشخاص القانون العام او الخاص)(

ايرادات اكبر لديها من المصادر االخرى ,والبد ان يكون

الخطيب ,شامية.)237 -236 : 2005 ,

االصدار النقدي الجديد خاضع الى ضوابط في اطار

ويمكن تقسيم القروض العامة الى عدة اقسام بحسب

سياسة عجز الموازنة  ,ومن هذه الضوابط توفير موارد

الزاوية التي ينظر منها الى هذه القروض :فمن ناحية

اقتصادية من اجل المساهمة بزيادة االستثمارات واالنتاج

مصدر القرض يمكن تمييز القروض الداخلية عن

والدخول  ,او وجود جهاز انتاجي يتمتع بالمرونة وقادر

القروض الخارجية  ,ومن ناحية حرية االكتتاب في

على تلبية الطلب االضافي دون ارتفاع المستوى العام

القرض يمكننا ان نفرق بين القروض االجبارية

لألسعار(خلف .)266-254: 2008 ,

والقروض االختيارية  ,ومن ناحية أجل القرض نجد

ثالثا ً :العالقة بين اسعار النفط الخام وااليرادات العامة

القروض

الدائمة

والقروض

القابلة

لالستهالك

للدول المصدرة

(.(www.Kotobarabia.com

الشك فيه ان الدول الريعية المصدرة للنفط التي تعتمد

6ـ االصدار النقدي الجديد  :يلجا العديد من الدول النامية

على االيرادات النفطية في تمويل خططها االستراتيجية

الى اصدار نقود قانونية جديدة يقوم به البنك المركزي ,

االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة  ,غالبا

وذلك لتمويل العجز في موازناتها العامة  ,نتيجة حاجتها

ما تواجه عقبات تحقيق هذه الخطط وذلك لكون حصيلة

الواسعة والمتزايدة لألنفاق العام وبحكم النقص الحاد

هذه االيرادات تعتمد بشكل اساسي على مستوى اسعار

والشديد في ما تستطيع الحصول عليه من موارد عن

النفط  ,ففي حالة ارتفاعها سوف تزداد هذه االيرادات

طريق المصادر االخرى التي يمكن ان تتاح لها  ,والتي

مما تنعكس في زيادة االيرادات العامة  ,اما في حال

من بينها الضرائب بحكم محدودية الدخول  ,ومحدودية

انخفاض االسعار سوف تنخفض االيرادات النفطية مما

االستهالك  ,ومحدودية النشاطات االقتصادية  ,والتي

ينعكس سلبا ً على حصيلة االيرادات العامة وعلى

تنعكس في انخفاض االيرادات الضريبية  ,وكذلك

السياسة المالية في هذه الدول لكون موازناتها تعتمد

محدودية قدرتها على االقتراض الداخلي والخارجي ,

بشكل كبير على االيرادات النفطية .

وانخفاض ايرادات امالكها العامة (خلف 254: 2008,
).

ان تداعيات انهيار اسعار النفط او تذبذبها انعكست
على الدول المصدرة للنفط ومنها العراق  ,كونه يعتمد

ونتيجة ضعف الطاقة االنتاجية في الدول النامية

على صادرات النفط الخام في كل ايراداته من العملة

وقلة التنوع في طاقاتها ونشاطاتها االنتاجية بسبب

االجنبية ويظهر ذلك جليا ً بارتباط حجم الموارد المالية

اختالل الهيكل االنتاجي  ,وجمود جهازها االنتاجي يؤدي

النفطية السنوية بأرقام الموازنة العامة العراقية  ,فعندما

الى بطأ استجابتها للزيادة في العرض النقدي الكلي في

ترتفع اسعار النفط ترتفع معها ارقام االيرادات العامة

االقتصاد الناجم عن االصدار النقدي الجديد ,مما ينعكس

وتنخفض بانخفاضه.
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وتأسيسا ً على ما تقدم فان اعتماد ايرادات الموازنة العامة

المؤشر يترتب عليه مشاكل اقتصادية اهمها ارتباط

في العراق على مورد واحد رئيس وكبير هو ايرادات

االقتصاد العراقي بالدخل النقدي للنفط فقط

النفط يعد ظاهرة اقتصادية سلبية كبيرة.

3ـ نسبة االيرادات النفطية الى االيرادات العامة :تساهم

رابعاً :األهمية االستراتيجية للنفط في االقتصاد العراقي

االيرادات النفطية في االيرادات العامة بنسبة مرتفعة جداً

يعد النفط ذات اهمية استراتيجية في االقتصاد العراقي

فقد بلغت ( )97%عام  2013ويعزى سبب ذلك الى

منذ اكتشافه تجاريا في بداية القرن المنصرم من حيث

تدهور وانهيار القطاعات االقتصادية االخرى ,كالقطاع

مساهمته في الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي

الصناعي والزراعي مما نتج عنه انخفاض نسبة

واجمالي الصادرات العامة والموازنة العامة وبناء

مساهمتها في تحقيق االيرادات العامة.

التنمية اذ تشكل عوائد النفط المصدر االساس لتمويل

4ـ دور النفط في تمويل التنمية :ان عملية تمويل خطط

برامج التنمية الشاملة فيه  ,هكذا يعتمد االقتصاد العراقي

وبرامج التنمية في العراق اعتمدت بشكل شبه تام على

على النفط بدرجة كبيرة ,فاقتصاده نفطي في الدرجة

االيرادات النفطية ومنذ عام , 1931والذي تمثل بإصدار

االولى اذ تغذي االيرادات النفطية موازنة الحكومة

مناهج االعمال العمرانية اذ تم اصدار ثمانية مناهج

العراقية بجزء كبير من مواردها ,وتساهم في بناء

استثمار خالل المدة ( , )1931-1949ثم بعد ذلك

االحتياطي النقدي لالقتصاد الوطني ,ويمكن توضيح

ازدادت اهمية النفط بشكل كبير بعد عام , 1952اذ بدأت

اهمية النفط في االقتصاد العراقي من خالل الجوانب

الحكومة العراقية آنذاك بوضع خطط اقتصادية تنموية

االتية:

وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية في مناهج االعمار

(البصام والشريدة()7-8: 2013,التقرير االقتصادي

والخطط التنموية حوالي (. )98.8%

السنوي)93-18: 2014,

وتأسيسا ً على ما تقدم ومن خالل ارتفاع االهمية النسبية

1ـ نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي االجمالي  :ان

للقطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي االجمالي وفي

االهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي

االيرادات العامة ,ينبغي على الحكومة وضع حلول كفيلة

االجمالي تعد احدى مقاييس درجة التنويع االقتصادي ,اذ

بتفعيل القطاعات االخرى ومن اهمها القطاع الصناعي

بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط في اجمالي الناتج المحلي

والزراعي لتحقيق ايرادات تساهم في زيادة االيرادات

االجمالي في العراق ( )65%في عام  2008وتعد نسبة

العامة وتخفيض االعتماد على النفط باعتباره سلعة

مرتفعة  ,وكما هو معلوم  ,فان زيادة االهمية النسبية

استراتيجية دولية تقع خارج سيطرة الحكومة العراقية.

لقطاع النفط تعكس انخفاض درجة التنويع االقتصادي

المبحث الثالث

وتعكس في نفس الوقت انخفاض مساهمة القطاعات

تحليل تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على االيرادات

االخرى في الناتج المحلي االجمالي .

العامة في االقتصاد العراقي للمدة ()2003-2015

2ـ نسبة مساهمة الصادرات النفطية في اجمالي
الصادرات  :تساهم الصادرات النفطية بنسبة مرتفعة في

اوالً :تحليل تطورات أسعار النفط الخام في السوق

اجمالي الصادرات العراقية مما يشير الى انخفاض درجة

الدولية وااليرادات العامة في االقتصاد العراقي خالل

التنويع في هيكل الصادرات اذ بلغت هذه النسبة ()99%

المدة ()2015 -2003

في عام  , 2014مما يجعل العراق يعتمد على

1ـ تحليل تطورات أسعار النفط الخام في السوق الدولية

الصادرات النفطية في توفير العمالت االجنبية ,وهذا

خالل المدة ()2015 -2003
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ان تقلبات أسعار النفط الخام ستترك اثار حقيقية على

من ( )73.2مليون برميل يوميا الى ( )76.6مليون

االقتصاد والسياسة االنفاقية للدول المصدرة ,ففي حالة

برميل يوميا ً وخاصة في الواليات المتحدة االمريكية

استقرار اسعار النفط الدولية يتطلب من الدول المصدرة

والصين والهند وبعض الدول النامية كما يعزى هذا

للنفط  ,بذل مزيدا من الجهد الستغالل عوائد تصدير

االرتفاع في اسعار النفط الى انخفاض االمدادات النفطية

النفط االستغالل االمثل وذلك بتوجيه هذه االموال نحو

من ( )78.9مليون برميل يوميا الى ( )70.5مليون

االنشطة االستهالكية واالنتاجية االكثر كفاءة واالنفاق

برميل يومياً  ,والعوامل السياسية التي شهدتها بعض

العقالني الرشيد كتوجيه نحو اقامة االستثمارات التي

الدول المصدرة للنفط منها عدم استقرار الوضع األمني

تحقق عوائد كبيرة والسعي نحو تنويع مصادر الدخل

في العراق الذي نتج عنه تزايد في الهجمات والتفجيرات

وتطوير القطاعات االقتصادية االخرى ,وذلك بهدف

التي تعرضت لها المنشأة النفطية العراقية  ,واالزمة

انهاء حالة االختالل في الهيكل االقتصادي وتحقيق

السياسية في فنزويال وازمة شركة النفط الروسية ,

التنمية االقتصادية.

فضال عن المشاكل المرتبطة بتكرير النفط الخام ونوعية

شهدت اسعار النفط الخام ارتفاع ملحوظ في عام

المنتجات المكررة ,عالوة على المضاربة في االسواق

 2003مسجلة اعلى مستوى لها منذ عام  1984اذ بلغ

اآلجلة للنفط

متوسط سعر سلة خامات اوبك ( )28.2دوالر للبرميل

(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول20 : 2016 ,

وكما هو موضح في الجدول ( , )2ويعزى هذا االرتفاع

) (باسم عبد الهادي . )133 : 2005 ,

الى زيادة الطلب العالمي على النفط اذ بلغ ()73.2

لقد سجلت اسعار النفط الخام ارتفاع قياسي في عام

مليون برميل يوميا ً نتيجة ارتفاع معدل نمو االقتصاد

 2005اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك ()50.6

العالمي من ( )3.0%عام  2002الى( )3.9%في عام

دوالر للبرميل وبمعدل نمو سنوي ( )%40.1بعدما كان

 2003مدفوعا ً بارتفاع معدل نمو االقتصاد االمريكي من

( )%28.1في عام  , 2004مما اوجد حالة من القلق في

( )%2.2الى ( )3.1%الذي يعد المحرك الرئيس لنمو

السوق بسبب المخاوف من اثارها السلبية على معدالت

االقتصاد العالمي.

النمو االقتصادي العالمي وكان سبب هذا االرتفاع هو

كما يعزى هذا االرتفاع الى عوامل عديدة منها ( :التقرير

زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة ( )1.8%التي

االقتصادي العربي الموحد )8-1 : 2004,

تفوق نسبة الزيادة في االمدادات النفطية التي تبلغ

1ـ االضطرابات العرقية والقبلية الواسعة في نيجيريا

(.)%1.4

التي حجبت جزءاً كبيراً من امداداتها للسوق النفطية.

استمرت اسعار النفط الخام باالرتفاع التدريجي الحاد

2ـ استمرار انقطاع االمدادات النفطية من فنزويال نتيجة

اذ بلغ متوسط سعر خامات سلة اوبك ()69.1(, )61.1

االضراب العام الذي شهدته البالد في عام . 2002

دوالر للبرميل وبمعدل نمو مرتفع بلغ ( )%20.7و

3ـ المخاوف المتزايدة من حدوث نقص في االمدادات

( )%13.0للعامين  ,2007 ,2006على التوالي ويعود

النفطية بسبب التوترات السياسية في منطقة الشرق

سبب االرتفاع في عام  2006الى العديد من العوامل

االوسط.

اهما :

اما في عام  2004شهدت اسعار النفط الخام

(التقرير االقتصادي العربي الموحد)104 : 2007 ,

ارتفاعات حادة وقياسية لم تشهدها االسواق النفطية منذ

1ـ التوترات السياسية والسيما التي شهدتها منطقة الشرق

اكتشاف النفط فقد بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك

األوسط المتمثلة بالملف النووي اإليراني وتدهور الوضع

( )36.1دوالر للبرميل وبمعدل نمو سنوي بلغ ()28%

األمني في العراق والعدوان على لبنان فضالً عن

ويعزى هذا االرتفاع الى زيادة الطلب العالمي على النفط

االضطرابات والعنف في نيجيريا .
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2ـ اعالن شركة البترول البريطانية في عام  2006بأنها

المالية العالمية التي عصفت باالقتصاديات العالمية لتشهد

ستغلق طاقة ( )400ألف برميل يوميا ً تُنتج من حقل

أسوء ركود عرفته منذ ثالثينيات القرن المنصرم.
اما في عام  2009انخفضت مستويات اسعار النفط

(برودوبي) في االسكا بهدف إجراء عمليات صيانة
لألنابيب.

الخام انخفاض كبير جدا اذ بدأت االسعار اليومية في

3ـ حدوث موجات البرد في أوربا التي أدت إلى تعطيل

االنخفاض لتصل الى ( )32دوالر للبرميل ويعزى سبب

جزء من اإلنتاج الروسي وارتفاع الطلب العالمي على

هذ االنخفاض الى انخفاض الطلب العالمي على النفط

الغازولين باألخص في السوق األمريكية.

الى مستوى ( )84.8مليون برميل يوميا بعد ما كان يبلغ

اما سبب االرتفاع في عام  2007فيعود الى زيادة

( )86.1مليون برميل يوميا للعام السابق نتيجة انكماش

الطلب العالمي الى مستوى ( )86.5مليون برميل يوميا ً

االقتصاد العالمي الى ( )0.6%بعد ما كان يبلغ معدل

بعد ما كان يبلغ ( )79.5مليون برميل يوميا في عام

نموه ( )3%في عام  ,2008لكون هناك عالقة شديدة

 2006بزيادة قدرها ( )7مليون برميل يوميا  ,وانخفاض

ومترابطة بين معدل نمو االقتصاد العالمي وحجم الطلب

في االمدادات النفطية من ( )71.7مليون برميل يوميا

على النفط(عامر. )20 :2016,
لقد شهدت اسعار النفط العالمية ارتفاع كبير وملحوظ

عام  2006الى ( )71.3مليون برميل يوميا عام 2007

اذ ارتفع متوسط سعر سلة خامات اوبك من ()61.1

وبمعدل نمو سنوي (. )% 0.5-
اما في عام  2008شهدت اسواق النفط العالمية

دوالر للبرميل عام  2009الى ( )77.5دوالر للبرميل

تقلبات في اسعار النفط لم يسبق له مثيل  ,اذ وصلت

عام  2010وبمعدل نمو قدره ( )2.9%وجاء هذا

اسعار النفط الخام الى مستويات مرتفعة ,اذ بلغ متوسط

االرتفاع بفعل زيادة الطلب العالمي على النفط حيث بلغ

سعر سلة خامات اوبك ( )94.5دوالر للبرميل وبمعدل

مستوى ( )87.3مليون برميل يومياً بعد ما كان يبلغ

نمو ( )36.7%بعد ما كان يبلغ ( )13.0%في عام

( )84.3مليون برميل يومياً في العام السابق وان الزيادة

.2007

في الطلب جاءت نتيجة ارتفاع النمو االقتصادي العالمي

لقد سجلت اسعار النفط في  2008/7/11اعلى

من ( )0.6%عام  2009الى ( )4.5%عام  , 2010وقد

مستوى لها لتبلغ ( )147دوالر للبرميل وان سبب هذ

شهدت اسعار النفط استقرار نسبيا خالل هذه السنة

االرتفاع يعود الى ارتفاع معدل النمو االقتصادي العالمي

ويعزى هذا االستقرار الى عوامل متعددة ومتنوعة منها

الذي ادى الى زيادة الطلب العالمي على النفط  ,كما ان

ما له عالقة بأساسيات السوق ,اما البعض االخر فهو

اوبك لم تنجز الزيادة في االنتاج كما كان متوقعاً,

خارج نطاق ذلك ومن اهمها :

وانخفض الخزين االستراتيجي في الواليات المتحدة

( تقرير االمين العام السنوي ) 55-54 : 2010

االمريكية دون المستوى الذي كان يتوقعه الخبراء

1ـ كان لمنظمة اوبك دورا رئيساً في اعادة التوازن

,واعمال العنف ,وستة انابيب هوجمت في المكسيك ,مما

لسوق النفط واستقرارها  ,اذ ان التخفيض الكبير الذي

جانب

اجرته المنظمة في انتاجها اعتباراً من شهر كانون الثاني

العرض,والتوترات في شرق تركيا وانخفاض قيمة

عام  2009واستمرت في تطبيق التخفيض والمحافظة

الدوالر( العلي.)7 : 2009,

على سياستها االنتاجية طيلة عامي  2009و 2010ساعد

اما متوسط سعر خامات اوبك السنوي فبلغ ()61.1

في تقليص حجم الفائض في المعروض في السوق

دوالر للبرميل بعد ما كان يبلغ ( )94.5دوالر للبرميل

واستقرار االسعار .

اكد

التوقعات

بزيادة

المخاطر

في

في عام , 2008ويعزى ذلك بشكل اساس الى االزمة
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2ـ ادت برامج التحفيز االقتصادي التي تنفذها الحكومات

1ـ التطورات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة

والسيما الدول الصناعية الى انتعاش اقتصادي من

العربية في نهاية عام . 2010

االزمة المالية العالمية الذي انعكس بدوره ايجابيا ً بزيادة

2ـ ازمة الديون السيادية في الدول المتقدمة والسيما في

الطلب على النفط .

منطقة اليورو.

3ـ دعت معظم الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء

3ـ التقلبات في سعر صرف الدوالر مقابل العمالت

الى ضرورة ان تكون االسعار مناسبة لضمان اجتذاب

الرئيسية.

االستثمارات الضرورية في صناعة النفط من جهة ,

4ـ عوامل موسمية لها عالقة بالطقس والسيما الشتاء

ودعم االقتصاد العالمي من جهة اخرى ,وبالرغم من

البارد في منتصف الكرة االرضية الشمالي في عام

االستقرار النسبي في اسعار النفط حدثت تقلبات في

 2011مقارنة مع درجة الحرارة المرتفعة نسبياً والسيما

االسعار نتيجة عوامل متعددة ومتنوعة ومن اهمها

في اوروبا خالل الربع الرابع من العام  ,فضال عن

(:تقرير االمين العام السنوي) 56-55 : 2010 ,

الكوارث الطبيعية والتي كانت كارثة فوكوشيما اليابانية

1ـ ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي بدأت في

من ابرزها خالل العام .

اليونان في الربع االول من العام ولحقتها ايرلندة في

استمرت اسعار النفط العالمية في االرتفاع عام

الربع منه والتي كانت امتداداً لالزمة المالية العالمية.

 2012اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك ()109.5

2ـ التقلبات في اسواق صرف العمالت الرئيسية في

دوالر للبرميل وكذلك ارتفاع الطلب العالمي على النفط

العالم وظهور ما بات يعرف بـ (حرب العمالت) وبشكل

اذ وصل الى مستوى ( )89.0مليون برميل يوميا فضالً

خاص بين الطرفين االساسيين الواليات المتحدة

عن زيادة االمدادات النفطية ووصولها الى مستوى

االمريكية والصين  ,وما نتج عن ذلك من تذبذب في

( )72.8مليون برميل يوميا وبمعدل نمو ( ,)3.4%اي

سعر صرف الدوالر االمريكي الذي يؤثر بدوره على

ال يوجد نقص في االمدادات حتى يعد سبباً لهذا االرتفاع

اسعار النفط بضوء العالقة العكسية القوية ما بين اسعار

وانما هناك عوامل عديدة تسببت في ارتفاع اسعار النفط

النفط وسعر صرف الدوالر وباألخص خالل السنوات

اهمها ( :تقرير االمين العام السنوي) 57 : 2012 ,

االخيرة مع االختالف في درجة التغيير

1ـ التطورات الجيوسياسية والسيما في المنطقة العربية

3ـ ظروف الطقس الشديد البرودة وبخاصة في اوروبا

والتي بدأت في تونس في عام  2010وادت الى تحوالت

والواليات المتحدة االمريكية في نهاية العام والذي يمكن

سياسية في بعض الدول العربية.

اعتباره احد الدوافع الرئيسية فضال عن المضاربات ,

2ـ توتر برنامج ايران النووي والحظر النفطي

ارتفاع االسعار الى مستويات عالية

المفروض عليها من قبل االتحاد االوربي والعقوبات

عبرت حاجز ( )90لمتوسط سعر سلة خامات اوبك في

االقتصادية من قبل الواليات المتحدة وما اثارته من

كانون االول في عام . 2010

مخاوف من احتمال توقف االمدادات بفعل التهديدات

التي ادت الى

اما عام  2011شهدت اسعار النفط ارتفاع ملحوظ

بغلق طرق النقل البحرية في دول الخليج العربي.

ووصولها الى مستويات قياسية غير مسبوقة  ,اذ بلغ

اما في عام  2013انخفض متوسط سعر سلة خامات

متوسط سعر سلة خامات اوبك ( )107.5دوالر للبرميل

اوبك ووصوله الى مستوى ( )105.9دوالر للبرميل

وان هذا

وبمعدل نمو سنوي منخفض ( , )3.2%-اذ شهدت سوق

مسجل معدل نمو مرتفع بلغ ()38.7%
االرتفاع ناتج عن عوامل عديدة اهمها:

النفط حالة من االستقرار والتوازن النسبي  ,وقد ارتفعت

(عامر (,) 21: 2016,تقرير االمين العام السنوي2011

كل من مستويات الطلب على النفط الى ( )90.4مليون

)59-58:
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برميل يومياً و االمدادات النفطية الى ( )72.9مليون

الدول خارج منظمة اوبك تقترب من ( )2مليون برميل

برميل يومياً.

يوميا في عام . 2014

تتحدد مستويات اسعار النفط العالمية في العادة

2ـ ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة

على ضوء جملة من العوامل المتنوعة والمتداخلة

منذ بداية عام  ,2014االمر الذي ادى الى انخفاض

وباتجاهات متفاوتة ,فمنها ما يدفع باألسعار نحو االرتفاع

اسعار النفط .

واخرى نحو االنخفاض ,ومن العوامل الرئيسة التي

3ـ توجه كبرى الدول المصدرة للنفط الى المحافظة على

اثرت في حركة اسعار النفط خالل العام اهمها:

حجم انتاجها النفطي لضمان حصتها السوقية بدال من

(التقرير االقتصادي العربي الموحد)108-107 :2014,

محاولة رفع االسعار وذلك من خالل خفض االنتاج ,

1ـ وفرة امدادات النفط العالمية وتوسيع الطاقة االنتاجية

مما تسبب في خلق فجوة بين العرض والطلب .

العالمية الناجمة عن النجاح الذي تحقق في استغالل

4ـ عدم تأثير التطورات التي تشهدها بعض الدول

مصادر النفط غير التقليدية في الواليات المتحد االمريكية

المصدرة للنفط مثل العراق وليبيا على حجم االنتاج.

مما ادى الى حدوث زيادة كبيرة في اجمالي انتاجها

5ـ انخفاض طلب االسواق االوربية والصين على النفط

النفطي وتحقيق زيادة صافية في االمدادات النفطية

الخام ,والسيما مع استمرار معاناة عدد من الدول

لمجموعة دول خارج اوبك تفوق مليون برميل/يوم خالل

االوربية اقتصاديا ً وماليا ً  ,وتزايد المخاوف بخصوص

عام  , 2013وهذا العامل حد من ارتفاع مستويات

تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد العالمي.

االسعار خالل العام.

6ـ ارتفاع مستوى المضاربات خالل العام في ظل

2ـ كان لجهود منظمة اوبك وقراراتها الخاصة دور هام

العوامل الجيوسياسية السائدة.

3ـ

ثم استمر االنخفاض الــــــى ان بلــــــــغ ( )49.5دوالر

في توازن سوق النفط واستقرارها.

التطورات الجيوسياسية والسيما في سوريا وليبيا فضال

للبرميل عــام  2015وبمعدل نمــــو سنوي

(-

عن دول منتجة اخرى مثل نيجيريا وانغوال وجنوب

,)%48.5ويعزى هذا االنخفاض الى العديد من العوامل

السودان دفعت باإلنتاج الى االنخفاض ,اال ان وفرة

اهمها :
com) (plumer,2014 .dw.www//(http:

االمدادات النفطية العالمية ادت الى عدم ارتفاع االسعار.
اما في عام  2014انخفضت اسعار النفط العالمية اذ

( :6) (35تقرير االمين العام السنوي2015

سجل سعر سلة خامات اوبك ( )96.3دوالر للبرميل

1ـ صعود الواليات المتحدة االمريكية كمصدر للنفط :

وبمعدل نمو سنوي (,)8.7%-وان هذ االنخفاض جاء

زادت الواليات المتحدة االمريكية انتاجها النفطي من

في بداية النصف الثاني من هذا العام ,ويعزى هذا

( )14-10مليون برميل يوميا ً متخطية بذلك كالً من

العوامل

روسيا والسعودية على راس قائمة الدول االكثر انتاجاً

اهمها(:التقريراالقتصادي العربي الموحد-125 :2015,

للنفط  ,وتعزى هذه الزيادة الى التطورات التقنية في

)126

طريقة الحفر والتكسير الهيدروليكي (فراكينغ) والتي

1ـ انخفاض معدل النمو السنوي للطلب على النفط مع

تعتمد على محاليل كيميائية وضخ الماء في طبقات

وفرة االمدادات النفطية العالمية ,والسيما بعد استغالل

الصخور بهدف توسيع الشقوق في تلك الطبقات

مصادر النفط غير التقليدية في الواليات المتحدة

والوصول الى ما يسمى بالنفط الصخري والذي ال يمكن

االمريكية مما نتج عنه زيادة كبيرة في انتاجها النفطي

استخراجه بالطرق التقليدية ,وعلى الرغم من ارتفاع

وتحقيق زيادة صافية في االمدادات النفطية لمجموعة

تكلفة االستخراج بهذه الطريقة,اال ان ارتفاع اسعار النفط

االنخفاض

الى

جملة

من
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خالل العقد المنصرم جعلت من هذا االستثمار مجدياً ,

المنتجات النفطية يؤدي الى تخفيض الطلب عليها كما

فقد ارتفع معدل االنتاج في الواليات المتحدة االمريكية

حصل عندما لجأت الصين الى رفع اسعار الغازولين

من النفط الصخري خالل عام  2015بحوالي ()610

والديزل ( العلي .)9 : 2009,

الف برميل يوميا ً اي بنسبة ( )15.6%بالمقارنة

من المعلوم ان انتاج أوبك يتأرجح صعوداً في

بمستويات العام السابق ليبلغ ( )4.523مليون برميل

حالة انخفاض اإلنتاج النفطي خارج أوبك,وهبوطاً في

يوميا ً

حالة زيادته ,فإذا أنخفض اإلنتاج النفطي خارج أوبك

2ـ عودة جمهورية ايران االسالمية الى تصدير النفط :

عن مستوى الطلب العالمي كان من المفترض على أوبك

بعد توقيع االتفاق النووي بينهاومجموعة ( , )5+1وقد

أن تزيد من إنتاجها لتلبية الزيادة في الطلب العالمي

جزء كبير من العقوبات المفروضة على

والمحافظة على األسعار من االرتفاع الكبير وتثبيتها عند

الجمهورية  ,وبذلك تمكنت من الوصول الى اسواق

مستويات معقولة ,لكونها تتعرض لضغوط اقتصادية

النفط بشكل اسهل ,وبحسب احصائية منظمة اوبك بلغ

وسياسية من قبل بعض الدول الصناعية

تم رفع

االنتاج االيراني للنفط الخام نحو ( )3مليون برميل يومياً
 ,وهذه الزيادة في كمية النفط المتوفر عالمياً سيكون لها
تأثير على االسعار ايضاً.
ان اسعار النفط عندما ترتفع تكون لها

المستهلكة للنفط الخام,بذريعة أن ذلك يؤثر على
نمو االقتصاد العالمي ويزيد من حجم التضخم
العالمي

تغذية عكسية سلبية على االسعار ,عبر تخفيض الطلب
على النفط باألتجاه نحو البدائل,او عندما تعمد الحكومات
الى رفع اسعار المنتجات النفطية مما يثير توقعات تعمل
على خفض اسعار النفط الخام لكون ارتفاع اسعار

جدول ()2
تطور السعر والطلب الدولي واالمدادات الدولية للنفط الخام للمدة ()2003-2015
معدل

سعر النفط الخام

معدل

السنة

الطلب الدولي على

معدل النمو االمدادات الدولية

النفط

السنوي

من النفط الخام

النمو

(سلة خامات اوبك

النمو

مليون برميل  /يوم

*

مليون برميل  /يوم

السنوي

*)

السنوي

*

دوالر /برميل

*

2003

73.2

-------

78.9

----

28

-----

2004

76.6

4.6

70.5

()10.6

36.1

28.9

2005

78.0

1.8

71.5

1.4

50.6

40.1

2006

79.5

1.9

71.7

0.2

61.1

20.7

2007

86.5

8.8

71.3

()0.5

69.1

13.0

2008

86.1

()0.4

71.8

0.7

94.5

36.7

جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد ( )34االصدار ( 2019 - 7 -1احباث العلوم االقتصادية)

2009

84.8

()1.5

68.9

()4.0

61.1

()0.3

2010

87.3

2.9

69.9

1.4

77.5

26.8

2011

88.2

1.0

70.4

0.7

107.5

38.7

2012

89.0

0.9

72.8

3.4

109.5

1.8

2013

90.4

1.5

72.9

0.1

105.9

()3.2

2014

91.3

0.9

73.4

0.6

96.3

()8.7

2015

92.8

1.6

74.2

1.0

49.5

()48.5

مشكلة التقلبات في اسواق النفط تطرح

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على :ـ

ضرورة العمل على تخفيف درجة االعتماد

1ـ جمهورية العراق  ,البنك المركزي العراقي  ,المديرية

على القطاع النفطي كاهم عامل في دفع عجلة

العامة لإلحصاء واألبحاث  ,نشرات إحصائية سنوية لألعوام

النمو االقتصادي من خالل التركيز على

. 2010, 2008, 2006, 2004

التنويع االقتصادي  ,ويمثل التصدي للتراجع

2ـ االمانة العامة لجامعة الدول العربية ,التقرير االقتصادي

الحاد في اوضاع المالية العامة التحدي االهم

العربي الموحد لألعوام .2012, 2006, 2004

امام السلطة المالية في العراق فقد اظهرت

3ـ ماجد ابراهيم عامر ,تطور خارطة سوق النفط العالمية

تداعيات االزمة ضرورة العمل على اكثر من

واالنعكاسات المحتملة على الدول االعضاء في أوابك مجلة

صعيد في هذا االطار ,ففي جانب االيرادات

النفط والتعاون العربي  ,منظمة االقطار العربية المصدرة

العامة  ,فان الضرورة تقتضي العمل على

للبترول (أوابك)  ,المجلد الثاني واالربعون ,العدد , 156

تعزيز االيرادات الضريبية وااليرادات غير

 , 2016ص .65
(*) تشير الى ان االرقام بين االقواس سالبة .

الضريبية في ظل التقلبات في االيرادات
النفطية ,وفي مجال النفقات العامة تبرز
الحاجة الى ترشيد النفقات ورفع كفاءتها  ,ففي

2ـ تحليل تطورات االيرادات العامة في االقتصاد العراقي

مجال االنفاق االستثماري  ,ينبغي العمل على

خالل المدة ()2003-2015

اعادة ترتيب اولويات االنفاق على مشاريع

يعد العراق من البلدان النفطية التي تحتل موقعا متقدما

البنية التحتية واالبتعاد عن تنفيذ مشاريع

بين الدول العربية والعالمية المنتجة للنفط لضخامة احتياطاته

ضخمة ذات مردود اقتصادي ضئيل ,اما فيما

اذ يمتلك احتياطي نفطي مؤكد بمقدار ( )150مليار برميل

يتعلق باإلنفاق الجاري  ,فالتحرك المتاح امام

محسوبة في ( 2013/4/10حسب وزارة النفط العراقية) ,

السلطة المالية هو ترشيد االنفاق الجاري ان

فضال عن انه احد االعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك  ,ويعد

االيرادات العامة في العراق تبوب حسب

القطاع النفطي احد الركائز األساسية لالقتصاد العراقي

مصادرها الرئيسة اذ يمكن توضيحها بشكل

لكونه المصدر التمويلي الرئيس لإلنفاق العام بشقيه التشغيلي

المالية

واالستثماري لتطوير القطاعات االقتصادية االخرى ,اال ان

مختصر وكاالتي(:ديوان

الرقابة
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التدريجي في اسعار النفط الخام الدولية من

االتحادي  ,الحساب الختامي للموازنة العامة عام ) 2011

( )28دوالر للبرميل الواحد عام  2003الى

1ـ االيرادات النفطية .

( )94.5دوالر للبرميل الواحد عام , 2008

2ـ االيرادات غير النفطية وتتضمن ( الضرائب المباشرة

ثم بعد ذلك انخفضت االيرادات العامة

وغير المباشرة  ,ايراد ارباح الشركات العامة المملوكة

انخفاض ملحوظ ومخيف لتبلغ ()55209353

للدولة  ,دخل الفوائد  ,اجور الخدمات  ,االيرادات والرسوم

مليون دينار في عام  2009وبمعدل نمو

االخرى )

سنوي سالب( )31.2%-مقارنتا بالعام الذي

بما ان مساهمة االيرادات النفطية في تكوين االيرادات العامة

سبقه ويعزى هذا االنخفاض الى تداعيات

تشكل نسبة مرتفعة جداً اذ بلغت ( )97.47%عام ,2013لذا

االزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط

سوف نركز في تحليلنا على تتبع تطورات االيرادات النفطية

الدولية .

وااليرادات العامة دون النظر الى االيرادات غير النفطية

اما في عام  2010عاودت االيرادات
العامة

الى

االرتفاع

من

جديد

لتبلغ

لكون تشكل نسبة مساهمة منخفضة جدا في تكوين االيرادات
العامة .

( )70178223مليون دينار وبمعدل نمو

تعد االيرادات النفطية مصدر اساسي وثابت من مصادر

سنوي بلغ ( )27.1%نتيجة زوال االزمة

االيرادات العامة وان تتبع مسار تطورات االيرادات العامة

المالية وتعافي االقتصاد العالمي وارتفاع

مرتبط بتطورات اسعار النفط الخام الدولية التي تؤثر على

اسعار النفط ووصولها الى مستوى()77.5

حجم االيرادات النفطية في االقتصاد العراقي .

دوالر للبرميل الواحد مما ادى الى زيادة

شهدت االيرادات العامة تطورات كبيرة وملحوظة طيلة

االيرادات النفطية اذ بلغت ( )66640860بعد

مدة البحث وكما هو موضح في الجدول ( , )3اذ ارتفعت

ان كانت تبلغ ( )48871708مليون برميل

االيرادات العامة الى ( )32982739مليون دينار في العام

عام  2009وبمعدل نمو سنوي بلغ ()36.3%

 2004بعد ان كانت تبلغ ( )2146346مليون دينار عام

مقارنتا بالعام .2009

 2003وبمعدل نمو سنوي بلغ ( )1436.6%لتستمر حالة

كما شهدت االيرادات العامة ارتفاع

االرتفاع

التدريجي في االيرادات العامة اذ بلغت

ملحوظ ومستمر اذ بلغت ()108807392

(, )54599451( , )49055545( , )40502890

 )113767395( ,)119466403(,مليون

()80252182مليون دينار وبمعدل نمو سنوي مرتفع

دينار طيلة االعوام 2013, 2012, 2011

بلغ()46.9%(,)11.3%(,)21.1%(,)22.8%

لألعوام

ويعزى هذا االرتفاع المتواصل الى الزيادة

 2008, 2007, 2006, 2005على التوالي ويعزى هذا

المستمرة في اإليرادات النفطية اذ بلغت

االرتفاع التدريجي والملحوظ الى زيادة االيرادات النفطية

()98155980

من

()1841458

مليون

دينار

عام

2003

الى

( )75358291مليون دينار عام  2008نتيجة االرتفاع
بلغت( )107.5و( )109.5و( )105.9دوالر

 )110890539( , )106764790( ,بسبب الزيادات

للبرميل الواحد .

المستمرة في أسعار النفط مسجلة مستويات متقاربة اذ

بسبب انخفاض اسعار النفط الخام الى ()96

ثم عاودت االيرادات العامة عام  2014الى االنخفاض

دوالر للبرميل وكذلك بسبب التطورات التي

لتبلغ ( )105386623مليون دينار وبمعدل نمو سنوي سالب

حدثت في هذا العام والمتمثلة في االوضاع

()%7.3-

الى

السياسية غير المستقرة واستمرار تردي

( )97072414وبمعدل نـمو سنوي سالب بـــلـغ ()12.4-

نتيجة

انخفاض

االيرادات

النفطية
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لم يستمر وصف النفط بالذهب االسود وذلك

الوضع االمني والعمليات العسكرية التي انطلقت ضد

بعد انخفاض اسعاره في النصف الثاني من

المجاميع االرهابية (داعش) التي تواجدت في عدد من

عام  2014وبلوغ سعر برميل النفط لمتوسط

المحافظات العراقية  ,ادت الى فقدان السيطرة على الحقول

غرب تكساس ( )27دوالر للبرميل في بداية

النفطية الهامة في هذه المناطق.

عام ,2016وان تراكم لدى الدول المنتجة

اما في عام  2015استمرت االيرادات العامة باالنخفاض

والمصدرة للنفط واردات مالية ضخمة لم

لتبلغ ( )94048364مليون دينار وبمعدل نمو سنوي سالب

تحسن بعض تلك الدول استغاللها في تطوير

بلغ ( )10.7-وذلك نتيجة انخفاض االيرادات النفطية

التعليم والصحة وتنمية القطاعات اإلنتاجية

وبلوغها ( )78649032مليون برميل بسبب استمرار

الفاعلة في االقتصاد الوطني العتقادها بانها

انخفاض اسعار النفط الخام اذ سجل متوسط سعر النفط ()49

اصبحت دولة قوية ونست ان اعتمادها على

دوالر للبرميل ,مما دفع الحكومة العراقية الى ضغط النفقات

الموارد الريعية سوف يجعلها تعاني ولسنوات

العامة والبحث عن مصادر جديدة لإليرادات العامة وتفعيل

عديدة من عجز كبير في موازناتها العامة

دور االيرادات غير النفطية ورفع نسبة مساهمتها في تكوين

وعدم تمكنها من الوصول االستقرار السياسي

االيرادات العامة  ,لفك االرتباط المستمر بين الموازنة العامة

التنمية

(االيرادات العامة) في العراق من جهة واسعار النفط الخام

وتحقيق

واالقتصادي

في السوق الدولية من جهة اخرى .

المستدامة(عثمان.)14 : 2016,

جدول ()3
تطور اإليرادات العامة في العراق للمدة ()2003-2015
السنة

االيرادات

معدل النمو

االيرادات

معدل النمو

نسبة اإليرادات

العامة مليون

السنوي

النفطية

السنوي لإليرادات

النفطية الى

دينار

لإليرادات

مليون دينار

النفطية * %

اإليرادات العامة %

العامة * %
2003

2146346

------

1841458

------

85.7

2004

32982739

1436,6

32627203

1671,8

98.9

2005

40502890

22.8

39480069

21

97.4

2006

49055545

21,1

46534310

17,8

94.8

2007

54599451

11,3

51701300

11,1

94.6

2008

80252182

46,9

75358291

45,7

93.9

2009

55209353

()31,2

48871708

()35,1

88.5

2010

70178223

27,1

66640860

36.3

94.9

20
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2011

108807392

55,0

98155980

47,2

90.2

2012

119466403

9,7

106764790

8,7

89,36

2013

113767395

()4.7

110890539

3,8

97,47

2014

105386623

()7.3

97072410

()12.4

92.11

2015

94048364

()10.7

78649032

()18.9

83.62

المصدر :الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على :

وتشغيل مشاريع انتاجية كثيرة بالقطاع

1ـ ديوان الرقابة المالية االتحادي ,الحساب الختامي

الصناعي  ,مما انعكس ذلك بشكل رئيس على
احتياجاتها

السلعية

من

الدول

لجمهورية العراق لألعوام 2011 -2003

استيراد

2ـ البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء

االخرى,مما نتج عنه

واألبحاث ,نشرات إحصائية سنوية لألعوام. 2014 –2003

وهروب رؤوس االموال المحلية للخارج.

زيادة نسبة البطالة

3ـ قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق
لألعوام . 2015 , 2014, 2013, 2012

التوصيات :

(*) تشير الى ان االرقام بين االقواس سالبة

1ـ ضرورة تبني اصالحات اقتصادية جذرية

االستنتاجات :

لتفادي القلق واالرباك في تنفيذ السياسات

1ـ ان من اهم اسباب االنخفاض الحالي ألسعار النفط هو

االقتصادية عند حدوث انخفاض اسعار النفط ,

ضعف الطلب بوجه عام بسبب حالة الركود في االقتصاد

تتمحور حول دعم سياسة تنويع االقتصاد

العالمي في اوروبا وتباطؤه في الصين هذا من جهة  ,وزيادة

العراقي الذي يعتمد وبشكل اساسي في الوقت

العرض بسبب انتاج النفط غير التقليدي ( النفط الصخري

الحاضر على االيرادات النفطية وخلق اقتصاد

في الواليات المتحدة االمريكية  ,والنفط الرملي في كندا )

يتصف بالزيادة التدريجية في نسبة مساهمة

2ـ ان الدول المصدرة هي اكبر الخاسرين نتيجة انخفاض

القطاعات االقتصادية االخرى في تكوين

اسعار النفط والسيما الدول التي تعتمد موازناتها على

الناتج المحلي االجمالي والسيما قطاعات

ايرادات النفط بنسبة كبيرة والتمتلك وفورات مالية تمكنها

(الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات

من استيعاب صدمة هذا االنخفاض .

و.......الخ) التي تشكل مصادر تمويلية

3ـ ان زيادة اعتماد االقتصاد العراقي والسيما الموازنة

متنوعة للموازنة العامة لجعلها اكثر امنا

العامة على االيرادات النفطية كمصدر رئيس لتمويل النشاط

واستقرار .

االقتصادي اضعف دور واهمية المصادر التمويلية االخرى

2ـ ضرورة اعتماد سياسة مالية تعمل على

والسيما الضرائب  ,مما جعل الموازنة العامة سريعة التأثر

تنويع هيكل االيرادات العامة بهدف حماية

بتقلبات اسعار النفط في السوق الدولية .

االقتصاد والموازنة العامة من التقلبات الكبيرة

4ـ من ابرز المشاكل التي تواجه االقتصاد العراقي حاليا َ

والمفاجئة في االيرادات النفطية تمهيداً

اختالل في هيكل الناتج المحلي االجمالي بسبب زيادة نسبة

للخروج من النمط الريعي وتوجيه السياسة

مساهمة ناتج القطاع النفطي فيه وتوقف عملية االنتاج في

المالية لزيادة االنفاق االستثماري الموجه

القطاعات السلعية الرئيسة (الصناعة والزراعة) وعدم تأهيل

لتوسيع الطاقات االنتاجية والبنى االرتكازية
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بما يكفل توفير حاجة السوق من المنتجات السلعية والخدمية

3ـ خلف ,فليح حسن (,المالية العامة ),الطبعة

وبما يؤمن مستقبالً الحصول على مصادر أخرى للدخل في

االولى (,اربد ,عالم الكتب الحديث للنشر

حالة نضوب الثروة النفطية.

والتوزيع.)2008 ,

3ـ ضرورة توسيع دور القطاع الخاص بشرط توفر المناخ

4ـ الدوري  ,محمد أحمد ( ,مبادئ اقتصاد

االقتصادي المالئم وتبني اسلوب عقود المشاركة بينه وبين

البترول )  ,مطبعة الرشاد للطباعة والنشر ,

القطاع العام كخيار استراتيجي خالل المرحلة الحالية

الجامعة المستنصرية . 1988 ,

لمعالجة عدم توفر التخصيصات المطلوبة و نقص كفاءة

5ـ السماك  ,محمد أزهر سعيد ( ,اقتصاد

االداء في تنفيذ المشاريع التنموية .

النفط والسياسة النفطية أسس وتطبيقات ),

4ـ ينبغي وضع مصلحة العراق فوق كل المصالح لألحزاب

جامعة الموصل  ,مديرية دار الكتب للطباعة

والكتل السياسية والسعي ألنهاء الخالفات وسن قانون خاص

والنشر  , ,تشرين األول . 1987

للثروة النفطية واضحا ً وصريحا ً في فقراته لغرض استثمار

6ـ شندي  ,اديب قاسم  ( ,االقتصاد العراقي

هذه الثروة لكونها المورد الرئيس لإليرادات العامة .

الى اين ) ,الطبعة االولى  ( ,النجف االشرف

5ـ تطوير الصناعات البتروكيمياوية وتطوير صناعة

 ,دار المواهب للطباعة .) 2011 ,

التكرير وتصدير المنتجات النفطية بدال من تصدير النفط

7ـ طاقة  ,محمد  ,العزاوي  ,هدى (,

الخام  ,اذ من غير المقبول اقتصاديا ان يصدر النفط الخام

اقتصاديات المالية العامة ) ,الطبعة االولى ( ,

دون معالجته صناعيا  ,فينبغي تحويله الى مشتقات نفطية

عمان  ,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

وذلك بأنشاء مصافي جديدة وتطوير البنى التحتية للمصافي

.) 2007 ,

القائمة فنيا ً وتكنولوجيا ً .

8ـ الوائلي ,جعفر باقر علوش  (,االقتصاد
القياسي وبرنامج الكمبيوتر االحصائي SPSS
) ,الطبعة االولى  ( ,بغداد  ,مطبعة الرفاه ,
. ) 2009
9ـ الوادي  ,محمود حسين  ( ,مبادئ المالية
العامة ) ,الطبعة الثانية ( ,عمان  ,دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ) 2010 ,

المصادر :
ثانياً :البحوث والدوريات :
1ـ حسن ,باسم عبد الهادي(,الصدمة النفطية
اوالً:الكتب:

الثالثة االسباب والنتائج المحتملة) ,المجلة

1ـ التنير ,سمير(,التطورات النفطية في الوطن العربي

العراقية للعلوم االقتصادية ,العدد (,)7

والعالم ماضيا ً وحاضراً ) (,لبنان  ,دار المنهل للطباعة

الجامعة المستنصرية ,كلية االدارة واالقتصاد,

والنشر ) 2007 ,

. 2005

2ـ الخطيب ,خالد شحادة  ,شامية  ,احمد زهير ( ,اسس

2ـ البصام ,سهام حسين  ,الشريدة  ,سميرة

المالية العامة ) ,الطبعة الثانية  ( ,عمان  ,دار وائل للنشر

فوزي شهاب  ( ,مخاطر واشكاليات انخفاض

والتوزيع .) 2005 ,

اسعار النفط في اعداد الموازنة العامة للعراق
22
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وضرورات تفعيل مصادر الدخل الغير نفطية دراسة تحليلية

اطروحة دكتوراه  ,الجامعة المستنصرية ,

)  ,مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  ,العدد ()36

كلية االدارة واالقتصاد .2001 ,

. 2013,

رابعاً :التقارير والجهات الرسمية :

3ـ بلقله  ,ابراهيم (,تطورات اسعار النفط وانعكاساتها على
الموازنة العامة للدول العربية خالل الفترة

(-2000

العامة

1ـاالمانة

لجامعة

الدول

,)2009مجلة الباحث  ,العدد ( , )12جامعة حسيبة بن بو

العربية(,التقرير االقتصادي العربي الموحد)

علي  ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

لألعوام 2006,2012, 2004

,الجزائر . 2013,

2ـ جمهورية العراق ,البنك المركزي

4ـ الجنابي ,نبيل مهدي  ,حسين ,كريم سالم ( ,العالقة بين

العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

اسعار النفط الخام وسعر صرف الدوالر) ,مجلة العلوم

( ,نشرات إحصائية سنوية) ,لألعوام - 2003

االقتصادية واالدارية  ,العدد ( , )1جامعة القادسية  ,كلية

.2014

االدارة واالقتصاد . )2011 ,

3ـ جمهورية العراق  ,ديـوان الرقابة المالية

5ـ عامر  ,ماجد ابراهيم ( ,تطور خارطة سوق النفط

االتحادي  (,الحساب الختامي للموازنة

العالمية واالنعكاسات المحتملة على الدول االعضاء في

العامــة) ,لألعــوام .2011 -2003

أوابك)  ,مجلة النفط والتعاون العربي  ,منظمة االقطار

ـ قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية

 ,المجلد الثاني

العراق لألعوام , 2014 , 2013, 2012

العربية المصدرة للبترول (أوابك)

. 2015

واالربعون ,العدد . 2016 , 156

4

6ـ العلي  ,احمد ابريهي( ,تحوالت السوق النفطية وتسعير

5ـ

النفط العراقي في ضوء المرجعيات السعرية) ,المجلة

للبترول(أوابك)(,تقرير

العراقية

للعلوم

االقتصادية

,العدد (,)23

الجامعة

منظمة

األقطار

العربية

المصدرة
العام

األمين

السنوي),الكويت ,لعامي . 2011, 2010

المستنصرية ,كلية االدارة واالقتصاد. 2009 ,
7ـ المزيني  ,عماد الدين محمد ( ,العوامل التي اثرت على

خامساً :شبكة المعلومات الدولية ( االنترنيت )

تقلبات اسعار النفط العالمية ( , )2000-2010مجلة جامعة

1ـ عثمان  ,فاضل علي ( ,سنة الخريف

االزهر بغزة  ,سلسلة العلوم االنسانية  ,المجلد ( , )15العدد

النفطي العربي ) ,عام  , 2016على الموقع

(. 2013,)1

االلكتروني

ثالثاً:الرسائل واالطاريح:

http://iraqieconomists.net/arاالتي:

1ـ رويجع  ,السعيد (,التطور التاريخي ألسعار البترول

2ـ ليلو  ,سمير ( ,تاثير هبوط اسعار النفط

واثره على االقتصاد الجزائري ( ,)1970-2009مذكرة

على

التنمية

ماستر  ,جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة  ,كلية العلوم

المستدامة

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .2013 ,

http://iraqieconomists.net/arعلى

2ـ السامرائي  ,أسماء خضير ياس ( ,العوامل المؤثرة في

الموقع االلكتروني االتي :

أسعار النفط الخام في ( أوبك ) ,رسالة ماجستير  ,جامعة

3ـ مراد  ,محمد حلمي (,مالية الدولة ) ,على

االقتصاد

العراقي
)

وعلى
عام

بغداد  ,كلية اإلدارة واالقتصاد . 1987,

الموقع

3ـ موسى  ,عبد الستار عبد الجبار( ,دراسة تحليلية لتغيرات

)(www.Kotobarabia.com

أسعار النفط الخام في السوق الدولية للفترة ) 1998-1970

االلكتروني

2015

االتي-:
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4- Brad Plumer,(The US hasn't produced this
much oil since 1986),Vox, 17/ 11/ 2014, at:
http://www.vox.com
/xpress/2014/11/17/723637

24

