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  2003نخفاض أسعار النفط العالمية و أثرها عمى االقتصاد العراقي بعد عام إ

 )*(محمد عبد صالح أ.م.د.

 المستخمص : 

في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير اثرت عمى  8002و ازمة  8004تسببت االزمة المالية العالمية عام     
وبقدر تعمق االمر باالقتصاد العراقي فقد انعكس ىذا االنخفاض في تدني مساىمة  ،مجمل اقتصاديات العالم 

إلجمالي و الموازنة العامة لمدولة مما جعل اإليرادات النفطية في تكوين القطاعات االقتصادية كالناتج المحمي ا
 الحكومة تمجأ الى التخفيف من حدة االزمة عبر االقتراض الخارجي و اتباع سياسة التقشف في االنفاق العام . 

 

 

The Decline in International Oil Prices and It’s Impact on The Iraqi 

Economy After 2003 

Assistant Professor Dr. Mohamed AbdSaleh 

Abstract :  

   The Global Financial Crisis in 2008 and The Crisis of 2014 caused a drop in Oil prices 

significantly affected The Overall World Economy . As far as The Iraqi Economy is 

concerned ، this decline was reflected in The Low Contribution of Oil Revenues in The 

Formation of Economic sectors such as GDP and The State Budget ، This making The 

Government resort to easing The Crisis through external borrowing and austerity 

policy in public spending .  
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 المقدمة: 

الت الييكمية واضحًا في إذ اصبح حجم االختال ،بحصول نقمة نوعية في االقتصاد العراقي  8002تميز العام    
جتيا الحكومات التي تعاقبت عمى تولي مقاليد يكافة القطاعات االقتصادية نتيجة لمسياسات الخاطئة التي انت

العراقي عمى تحمل الصدمات   ولعل ىذا ما تسبب في ضعف قابمية االقتصاد ، 8002السمطة في العراق بعد 
إذ ان االزمة  ،شريان االقتصاد العراقي و مصدر ايراداتو العامة  و المتعمقة بالقطاع النفطي الذي يعتبروخاص

و التي تسببت بتراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق قد ألقت بتبعاتيا  8004المالية العالمية التي حدثت عام 
عمى مجمل قطاعات االقتصاد العراقي من خالل انخفاض مساىمة اإليرادات النفطية في تكوين الناتج المحمي 

ثارًا سمبية عمى مشاريع األستثمار و تنمية البنية التحتية بسبب اإلجمالي و الموازنة العامة لمدولة وىو ما ترك ا
 قمة التخصيصات المالية و سوء في آلية التنفيذ . 

وبعد تعافي االقتصاد وعودة أسعار النفط نحو االرتفاع لبضع سنين عادت االزمة المالية لتصيب االقتصاد    
ي بشكل يفوق الطمب و ترك أسعار النفط لقوى السوق و اثر زيادة اإلنتاج النفط 8002العراقي مرة أخرى عام 

حيث انخفضت  ،انتقال دور المنتج المرجح الى دول كانت المستورد األكبر لمنفط كالواليات المتحدة االمريكية 
( دوالر لمبرميل وىو ما ساىم في انخفاض كبير في إيرادات الموازنة  28أسعار النفط عمى اثرىا لتصل الى ) 

و تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع  ،كون االقتصاد العراقي اقتصاديًا ريعيًا يعتمد عمى مبيعاتو من النفط العامة 
من حدة االزمة المالية  لحكومة الى اتخاذ إجراءات لمتخفيفاالمر الذي دعا ا ،المدرجة ضمن الخطة االستثمارية 

ات الموازنة التشغيمية و إمكانية الحصول عمى كالمجوء الى حالة التقشف في عمميات االنفاق و تخفيض تخصيص
المنح و المساعدات من الدول المانحة عن طريق جذب االستثمارات األجنبية لالستثمار في العراق خاصة بعد 

 تحسن الوضع األمني و تحسن ممحوظ في أسعار النفط العالمية . 

 مشكمة البحث : 

وىذا االعتماد يجعمو خاضعًا لمتغيرات السياسية  ،يًا يعتمد عمى النفط ًا ريعاالقتصاد العراقي ال يزال اقتصادان    
 التي تحدث في العالم و تنعكس عمى مجمل قطاعاتو . 
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 فرضية البحث : 

 ينطمق البحث من فرضية مفادىا: 

 وجود عالقة وثيقة و ترابط قوي بين أسعار النفط و مستويات أداء االقتصاد العراقي . 

 هدف البحث : 

التعرف عمى واقع االقتصاد العراقي واىم االثار التي تسببت بيا االزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار    
 النفط عمى مجمل قطاعاتو االقتصادية و إمكانية وضع الحمول الالزمة لمحد من ىذه األثار . 

 األول : طبيعة االقتصاد العراقي و امكانياته النفطية :  المحور

السياسية التي مر بيا العراق منذ  ان طبيعة االقتصاد العراقي ترتبط بحقيقة راسخة تنطمق من تأثيرات الظروف   
تراجع مقدرات االقتصاد من عجز مزمن في  مجمل قطاعاتو االقتصادية و عمى 0540حربو مع ايران عام 

عامة لمدولة مع تزايد كبير في تبعية االقتصاد الميزان التجاري و االعتماد عمى قطاع النفط في تمويل الموازنة ال
نتيجة غزوه لمكويت قد ساىمت  0550ولعل قرارات األمم المتحدة المفروضة عمى العراق بعد عام  ،نحو الخارج 

بشكل كبير في عزل العراق عن العالم الخارجي و اعتماده عمى مقدراتو الداخمية في إدارة شؤون االقتصاد مما 
الدور األكبر في تعزيز االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي  ليا التي كانتكل االقتصادية فاقم من المشا

فيما بعد كالتضخم و الديون الخارجية و زيادة مستويات الفقر مع تردي في الوضع الصحي و التعميمي و قطاع 
صاد العراقي اصبح في وضع فأن االقت 8002ومع احتالل العراق و تغيير نظامو السياسي بعد  ،الخدمات 

اصعب من السابق خصوصًا بعد انييار شبو تام لمنظومة البنى التحتية من طرق و جسور و مباني ناىيك عن 
عمميات السرقة التي حصمت لكافة المنشأت الصناعية بجميع معداتيا وازداد االمر سوءًا مع قيام المجاميع 

اق و قيامو بالسيطرة عمى لثمث مساحة العر  او احتاللي 8002المسمحة بدخول األراضي العراقية ) داعش (
 االقتصادية و تيجير سكان المحافظات الغربية و الشمالية الى محافظات أخرى .  مقدراتو

من جية أخرى فأن التذبذب الذي حصل في أسعار النفط في العالم و ىبوطيا الى مستويات منخفضة ترك    
و انعكاس ذلك عمى تدني تخصيصات الوزارات  ودات العامة ضمن موازنة الدولاألثر السمبي عمى تخفيض اإليرا

الدولية كصندوق اض الخارجي من المؤسسات الماليةالمشكمة لمحكومة العراقية مما أدى بالحكومة الى زيادة االقتر 
وجود حو صعوبة النقد الدولي الى جانب االقتراض من دول العالم األخرى وىذا االمر زاد من حاالت التشاؤم ن
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إمكانية الصالح واقع االقتصاد العراقي خصوصًا مع التدىور الحاصل في األوضاع األمنية و ضعف حالة 
 االستقرار السياسي . 

ب يعتمد ًا احادي الجانور عزز من سماتو باعتباره اقتصادنيج المذكار واقع االقتصاد العراقي عمى الأن استمر    
 انو  ،فالنفط يعتبر المورد األساسي المكون لاليرادات العامة لمدولة  ،القومي  مدخلعمى سمعة واحدة كمصدرل

مقدرات األقتصاد في الوقت الحالي ال تحمل في طياتيا مؤشرات واقعية حول قدرة األقتصاد عمى تنويع مصادر 
 الدخل القومي . 

و بما يعادل  8004( مميار برميل عام  001أن حجم االحتياطيات النفطية المؤكدة من النفط الخام بمغ نحو )    
بانخفاض كمفة االستكشاف و التطوير تميز يو النفط العراقي  ،( 0) % من اجمالي احتياطي النفط الخام عالمياً 5.5

المناطق اليابسة و الغير عميقة و معظميا كبيرة  لمبرميل بسبب وقوع حقول النفط فيالتي تقل عن دوالر واحد 
تطوير مل جذب لقيام الشركات النفطية بى تركيبات جيولوجية معقدة وىذه الخصائص تمثل عواجدا و ال تحتوي عم

 الصناعات النفطية . 

( مميار متر  2030من جية أخرى فأن حجم االحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في العراق بمغ نحو )    
 . ( 8)% من احتياطي الغاز الطبيعي عالميًا 0.3وما يعادل  8004مكعب نياية 

قيقًا الىدافو قع النفطي لتحقيق مستويات عالية من اإلنتاج النفطي تحاوعمى الرغم من محاوالت النيوض بالو    
بيذا الشأن لم تكن بالمستوى المطموب اذ بمغت ) التنموية اال أن سوء االنفاق في مجال تخصيصات االستثمار 

(  020نفق منيا سوى ) ( ولم ت 8002 – 8001( مميار دينار عمى التوالي ضمن موازنة )  228)  ،(  210
ام المورد النفطي بشكل كد حقيقة واضحة تتجسد بعد استخدمما يؤ ( 2)( مميار دينار لمعامين المذكورين  004)  ،

بل اصبح فيما بعد وسيمة لتعزيز الخالفات و خمق االزمات  ،في بناء القطاعات االقتصادية  واستغالل عقالني و
و ًا ال يتطمب االعتماد عميبضية أخرى فأن النفط يعد موردًا نامن ناح ،السياسية بين الكتل و األحزاب المتنفذة 

شيد السياسي بشكل دائم و ربط مصير الدولة بيذا المورد خصوصًا وأنو مرتبط بالتغيرات التي تطرأ عمى الم
و تأثيره عمى موازنة الدولة العراقية مما يتطمب  8002واضحًا مع ىبوط أسعار النفط عام  العالمي ولعل ذلك بدا

ادة التشابك القطاعي لمجمل قطاعات االقتصاد ومة تنويع مصادر الدخل القومي من مصادر أخرى و زيكمن الح
 العراقي . 
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ان تتوجو باالقتصاد نحو آلية السوق و إعطاء دور كبير لمقطاع الخاص  8002لقد حاولت الحكومة بعد    
ة في االقتصاد العراقي كانت متخمفلممارسة دوره و االبتعاد عن القرارات المركزية لكن القطاعات االقتصادية ال

كما ان رؤية و تطمعات القطاعات االقتصادية نحو سياسة السوق و توافر المناخ  ،ن مقدرات االقتصاد اكبر م
األمني و التشريعات المناسبة لالستثمار كانت ادنى من المستوى المطموب الذي يجعل من االستثمار السبب 

 . ( 2)بما يساىم في تقميل البطالة  الرئيسي لزيادة معدالت النمو في الناتج المحمي و تحريك عممية اإلنتاج و

( االرتفاع الكبير في قيمة النفقات التشغيمية عمى حساب النفقات  0وتوضح البيانات الواردة في الجدول )    
% من اجمالي النفقات 24.8و التي شكمت نسبة  8008( مميار دوالر عام  35.512االستثمارية حيث بمغت ) 

( مميار دوالر تم تخصيصو  23.033) ( مميار دوالر لمعام المذكور و المتبقي بحدود 003.088البالغة ) 
اذ بقيت مستويات االستثمار دون المستوى  8002و ينطبق نفس االمر عمى موازنة  ،لالستثمار الحكومي 

حصمت في مستويات التوظيف المطموب رغم الزيادة في اجمالي النفقات و ربما يعود السبب الى الزيادات التي 
ييا من زيادات في فقرة الرواتب و األجور التي تمثل الجزء األكبر من حجم في األجيزة اإلدارية و ما يترتب عم

 االنفاق التشغيمي . 

 (  1جدول ) 

 ر ( / ممياردوال  2013 – 2005) لممدةالدولة في العراق  ستثمارية و التشييمية ضمن موازناتالتخصيصات اال

  3/1نسبة  (  3فقات االستثمارية ) الن ( 2النفقات التشييمية )  ( 1اجمالي النفقات )  السنوات 
2005 21.540 84.220 3.110 80.5% 
2006 10.522 20.250 5.838 04.0% 
2007 10.383 25.028 08.221 82.2% 
2008 42.240 20.224 81.221 85.8% 
2009 25.021 12.024 01.003 80.3% 
2010 42.213 20.540 82.242 83.5% 
2011 52.228 22.152 20.022 20.0% 
2012 003.088 35.512 23.033 20.3% 
2013 024.282 42.202 11.004 25.3% 

 ( .  8002 – 8001دائرة الموازنة العامة )  ،المصدر : وزارة المالية 
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أن محاولة تفعيل االستثمارات في قطاعات االقتصاد العراقي يتطمب خمق بيئة أمنة و توفير بنى تحتية مناسبة    
حول دون و مشاريعيا الصناعية غالبًا ما ت لكن ظاىرة الفساد اإلداري و المالي السائدة في مؤسسات الدولة ،

 ساىم بشكل كبير في ضياع و ىدر الموارد المالية المخصصة لو . ق ىذه المستويات من االستثمار و تتحقي

( المعدة من  8002 – 8000)  ،(  8000 – 8003كما أن بنود استراتيجيات التنمية الوطنية لالعوام )    
ة في ار عبر سمسمة من المشاريع المقترحالتي تيدف الى تنشيط االستثم قبل وزارة التخطيط و التقارير اإلنمائية 

مجاالت التنمية لم يتم تنفيذىا بالشكل المخطط لو و ال تزال تندرج ىذه المشاريع ضمن المشاريع الغير منفذة رغم 
ولو تم استغالل ىذه األموال في قطاعات أخرى كالزراعي و الصناعي مع وجود  ،يا المالية صرف تخصيصات

و ربما تقارير  ،رقابة و اشراف عمى آلية التنفيذ لوفرت فرص عمل و ساىمت في تحريك العممية اإلنتاجية 
ن المشاريع التي خصصت الييئات الرقابية و الجيات المسؤولة عن متابعتيا كشفت عبر وسائل االعالم الكثير م

ضمن المشاريع الوىمية مما يعكس حجم الفساد المستشري في قطاع  تندرجا األموال لغرض االستثمار لكنيا الي
 األستثمارات . 

في القطاع االستثماري الحكومي قد انعكس سمبًا عمى واقع القطاع الخدمي الذي يعاني  إن القصور الواضح   
ات بنود استراتيجيف،من تدىور واضح في توفير خدمات الكيرباء و مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي 

االقتصاد الوطني تنمية قطاعات  جراءات التي من شأنيالتنمية المذكورة انفًا قد اخذت عمى عاتقيا جممة من اإلا
 :  (1)اىم ىذه اإلجراءات باالتي جسدتبشكل عام و الخدمية بشكل خاص وقد ت

 توفير تجييزات الدواء و تأىيل المستشفيات .  -

 تطوير شبكات النقل واالتصاالت في جميع المحافظات .  -

 تحديث األنظمة التربوية و تطوير قطاع التربية و التعميم .  -

 لصرف الصحي و شبكات المجاري . تعزيز خدمات ا -

 صيانة و تأىيل محطات ضخ المياه و قنوات الري و البزل .  -

 زيادة الطاقة الكيربائية بالشكل الذي يؤمن تجييز الكيرباء بشكل مستمر .  -

ت وبقيت ىذه اإلجراءا ،أن اإلجراءات المذكورة اصطدمت بالتدىور الحاصل في الوضع األمني و السياسي    
السكان في محافظة بغداد و المحافظات األخرى جراء تدىور نوعية الماء الصالح  د التنفيذ مما فاقم من معاناةقي



6 
 

لمشرب و انتشار االمراض و تزايد إصابة المواطنين بيذه االمراض و خصوصًا الكوليرا التي تفشت بشكل كبير 
صريف مياه االمطار الغزيرة التي الى جانب تردي شبكات الصرف الصحي وعدم قدرتيا عمى ت 8004في 

 تسببت في غرق الكثير من المنازل .  و 8001 – 8002ىطمت شتاء  

من جانب اخر فأن قطاع الطاقة الكيربائية شيد ىو االخر تدىورًا في خدماتو ليصل تجييز المواطن    
محافظات القطر نتيجة تعرض محطات الطاقة  يوميًا في محافظة بغداد و بعضساعة (  8بالكيرباء الى ) 

الكيربائية لعمميات التخريب و عمميات النيب الى جانب االنعدام في عممية التنسيق بين وزارتي النفط و الكيرباء 
 وكذلك انعدام صيانة ىذه المحطات بشكل مستمر .  ،حول تجييز المحطات الكيربائية بالوقود الالزم لتشغيميا 

تكاليف تجييز المنازل  تحمل مور انعكست بشكل سمبي عمى حياة المواطن الذي أخذ عمى عاتقوكل ىذه األ   
تكاليف الخدمات الصحية التي عانت ىي األخرى من ضعف تام في  عبر المولدات االىمية الى جانب بالكيرباء

ت الحكومة لالىتمام بالفرد يعكس الضعف التام في مقدراوىذا ما  8002تقديميا مجانًا لممواطنين كما كانت قبل 
باعتباره غاية التنمية و وسيمتيا و عدم قدرتيا عمى تنمية قطاعات االقتصاد الوطني في كافة المجاالت الخدمية 

 و الصحية و التعميمية . 

التجاري من عجز خالل السنوات األولى في  فقد عانى الميزان ،ولم يسمم قطاع التجارة من التردي و اإلىمال    
 888.2-( الذي بمغ )  8002 – 8001( عجز الميزان لمعامين )  8حيث تكشف بيانات الجدول )  ،الحتالل ا
و ربما تعود األسباب الى تراكمات فترة الحصار االقتصادي و ما  ،ر عمى التوالي ( مميون دوال 2258.2- ،

درات النفط في الميزان التجاري لعبت عممًا ان صا ،( 2) 8002لحقيا من تغيير لمنظام السياسي في العراق بعد 
اقتصاد  أعتبار ان االقتصاد العراقيولو تم استبعادىا الصبح االمر صعبًا جدًا ب ،دورًا في تخفيض حدة العجز 

 .احادي الجانب يعتمد عمى المورد النفطي في تغطية مجمل بنود االنفاق العام 

بسبب التراجع  8005ان ىذا الميزان عاد لالنخفاض عام اال  8002ورغم التحسن في ميزان المدفوعات بعد    
العالم بشكل عمى اقتصاديات  8004في أسعار النفط العالمية إثر التداعيات التي تركتيا االزمة العالمية نياية 

 عام و العراق بشكل خاص من خالل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي . 

ية لعبت وال تزال تمعب دورًا واضحًا في تخفيض العجز في ميزان يتضح مما تقدم ان الصادرات النفط   
المدفوعات وىذا الوضع يرتب عمى الحكومة البحث عن مصادر أخرى لاليرادات و تحسين مستوى القطاعات 
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العراق  الخارجية و يجعل مستقبل يخضع لممتغيراتى باعتبار ان المورد النفطي موردا"ناضبا"االقتصادية األخر 
 ليذه المتغيرات . رىينة 

 (  2جدول ) 

 رمميون دوال / (  2014 – 2005الصادرات النفطية و ميزان المدفوعات لممدة ) 

صافي الميزان  السنة
 التجاري

صافي التحويالت  صافي ميزان الدخل
 الخارجية

الصادرات 
 النفطية

اجمالي 
 الصادرات

نسبة الصادرات 
النفطية الى اجمالي 

 الصادرات
2005 -888.2 - 545 4224.4 5522.1 42.0 
2006 -2258.2 10.4 0415 03211.3 80208.2 40.5 
2007 2251 108 2822 80008 82055 42.8 
2008 22523 88451 - 22288.1 10442.3 50.2 
2009 2012 424 - 82304.1 85304.0 45.5 
2010 02228 5253 - 28288.1 23423.0 42.8 
2011 25010 4805 - 28232.2 24522.3 42.4 
2012 22018 5015 - 22284 10212 42.0 
2013 25024 4800 - 22302 30224 44.5 
2014 21022 4823 - 18201 15430 43.1 

 ( .  8002 – 8001)  ممدةل /قسم احصاءات ميزان المدفوعاتالمصدر : البنك المركزي العراقي 

 المحور الثاني : مشكالت االقتصاد العراقي : 

اثارًا سمبية عمى ما تبقى من مقومات االقتصاد العراقي في جميع جوانبو اإلنتاجية و  8002فرزت مرحمة ما بعد أ
حيث دمرت الحرب وما تالىا من عمميات عسكرية اغمب البنى التحتية المتمثمة بمصادر الطاقة و  ،الخدمية 

قتصادية و خصوصًا الممموكة لمقطاع العام الطرق و المواصالت ...الخ مما اثر بشكل كبير عمى المؤسسات اال
و تسببت في كثير من المشاكل التي الزال يعاني منيا االقتصاد العراقي الى يومنا ىذا و تتمثل اىم ىذه المشاكل 

 باالتي : 

 مشكمة اختالالت الناتج المحمي اإلجمالي :  -1

فيو المؤشر األكثر  ،يعبر الناتج المحمي اإلجمالي عن مستوى االقتصاد القومي و مدى تطوره و نموه    
 8002التي اتبعتيا الحكومة بعد  فتاحوقد كان لسياسة اإلن ،وضوحًا لمتعبير عن مستوى النشاط االقتصادي 
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منافسة السمع المستوردة السيما من من  الخاص القطاع وطنية حيث لم يتمكنتأثيرات سمبية عمى الصناعات ال
دول الجوار في ظل الظروف التي يعيشيا العراق مما أدى الى تعطيل االف المشاريع الصناعية ) الصغيرة و 

مميار دوالر  20.232الى   8008عام مميار دوالر  20.232 وانخفاض الناتج المحمي اإلجمالي  منالمتوسطة ( 
لمعراق و احتاللو و ليؤثر ذلك عمى أداء القطاعات االقتصادية والسيما نتيجة الغزو األمريكي  8002عام 

 . ( 3)السمعية منيا 

تناسب مع الموارد طاعاتو االقتصادية ال يويتميز الناتج المحمي اإلجمالي في العراق بأن أداء الكثير من ق   
السيما قطاع الزراعة و الصناعة التحويمية و األنشطة التوزيعية بمعنى اخر ان ىنالك قدرات و  ،المتاحة 

إمكانات غير مستغمة و غير مستثمرة في االقتصاد العراقي تحتاج الى استثمارات لزيادة كفاءة أداء تمك األنشطة 
الخدمات مما يتطمب التعويض عن السيما وان السوق العراقي يعاني من محدودية العرض لكثير من السمع و 
 .ذلك النقص باالستيرادات الخارجية رغم توفر اإلمكانات النتاجيا في الداخل

يعود بالدرجة األساس الى  الناتج المحمي اإلجمالياألنشطة االقتصادية في ان التراجع الحاصل في مساىمة
تسبب في تدني معدالت النمو االقتصادي و  تدىور الوضع األمني الذي القى بتبعاتو عمى كافة مرافق الحياة و

رًا في تعطيل لعب دوراً كبيات و خصوصًا قطاع الكيرباء الذي إنتاجية العمل الى جانب تدني مستوى الخدم
 . العديد من خطوط اإلنتاج في القطاعات االقتصادية المختمفة المكونة لمناتج المحمي اإلجماليوتوقف 

 مشكمة البطالة :  -2

وتفيد إحصاءات وزارة التخطيط  ،ر البطالة من اىم المشاكل التي يعاني منيا االقتصاد العراقي منذ عقود تعتب   
و انيم أ 8002ق عانوا من البطالة في عام % من عدد سكان العرا10و التعاون اإلنمائي العراقية بأن اكثر من 

 . ( 4)في وظائف غير مستقرة  ولكن كانوا يعممون

ترتب عمييا اثار سمبية في مجمل الجوانب االقتصادية و االجتماعية وىذا ما حصل ت)*(البطالة والمعروف ان   
التي أجبرت الكثير من أبناء الشعب العراقي الذين كانوا يعممون في القطاع  0550في فترة الحصار االقتصادي 

عيشة التي أصبحت صعبة جدًا الحكومي الى التوجو نحو القطاع الخاص لتأمين دخول مناسبة لسد متطمبات الم
 آنذاك بسبب العقوبات االقتصادية التي فرضتيا األمم المتحدة عمى العراق بعد غزوه لمكويت . 
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دة ) ــــــــالل المــــولة خــــير مقبــــــغا"سجمت نسبراقيالتــــي ــــــــي االقتصاد العـــــالة فـــالبطب ــ( نس 2) ويكشف الجدول   
 ،( سنة  85 – 01بين )  التي يعتمد عمييا سوق العمل ( وخصوصًا الفئات العمرية الشابة  8002 – 8002

وما يزيد من مشكمة  ، 8002% ( لإلناث عام 00.3% ( بينما كانت )80.2كور بنسبة ) و تركزىا في فئة الذ
طاع التشغيل في القطاع و قوق العمل في ظل انخفاض نمراق دخول اعداد من الخريجين الى سالبطالة في الع
 . ( 5) 8001لم يشيد نموًا واضحًا منذ العام  الذي 

 (  3جدول )

 ( 2016 – 2005البطالة في االقتصاد العراقي لممدة ) 

 2016 2010 2004 أنواع البطالة 
 %28 %84.2 %84.0 البطالة الى قوة العمل الكمية 

البطالة حسب الفئة 
 العمرية

 %82 %80 %05 ( سنة  85 – 01)
 %4 %1 %1 ( سنة  25 – 20)
 %1 %8.2 %2 ( سنة  21 – 10) 

 %80.2 %80 %04 ذكور  الجنس 
 %00.3 %5 %00 اناث 

 
 التحصيل الدراسي

 % 23 %28 %18 ال يقرأ و ال يكتب و ابتدائية 
 %22 %20 %88 متوسطة و اعدادية 
 %22.3 %20.4 %82 معيد و جامعية أولية 

 %8.1 %2 %0.8 (  عميا ) ماجستير + دكتوراهشيادة 
مجمة  -الفساد (  ،البطالة  ،ثالثية الفشل االقتصادي في العراق ) الفقر  -ثائر محمود العاني  ،المصدر : جمال عزيز فرحان 

 .  023 – 022ص  - 8003 جامعة واسط-05الكوت لمعموم االقتصادية و اإلدارية  العدد 

 وىذا ما يعني تزايد البطالة سنويًا اذا لم يتم تفعيل التشغيل في القطاع الخاص . 

 : ( 00)لمشأن االقتصادي يمكن ان يشخص اىم أسباب البطالة في االقتصاد العراقي باالتي ان المتتبع

 كثرة العمالة غير الماىرة بسبب ضعف مستوى التعميم .  -

 ات الشابة و بين معدالت الطمب في سوق العمل .  عدم التناسق بين معدالت نمو الفئ -

 التدىور الواضح في الجانب األمني و ما ترتب عميو من توقف المشاريع اإلنتاجية .  -
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اذ ان اليجرة الداخمية و لجوء  ،ىي األخرى في حجم البطالة قد أثرت  نمن جانب اخر فأن خصائص السكا   
االمية مما  ةقوة كبيرة من العمل الى جانب ارتفاع نسباستنزاف أدى الى  البالدير من الشباب لميجرة خارج الكث

ومن المتوقع ان يحصل انخفاض شديد في القوى العاممة  ،انعكس سمبًا عمى سوق العمل في القطاع العام 
لعام خاصة بعد اجبار الحكومة عمى تطبيق مقررات صندوق النقد الدولي المتضمنة خصخصة مشاريع القطاع ا

كشرط لمنح القروض الجراء متطمبات اإلصالح االقتصادي الى جانب القصور في القطاع النفطي الذي يعتبر 
جو يعتمد عمى % من قوة العمل باعتبار انتا0القطاع الرئيسي المكون لاليرادات العامة و الذي ال يوظف سوى 

القطــــــاعات األخرى غـــــير النفــــطية شيط ـــــــــــضرورة تن ىــــــقوة العمل وىذا ما يدفع الحكومة الراس المال اكثر من 
الصناعة ( من اجل تحريك النشاط االقتصادي و امتصاص نسب البطالة العالية خاصة وان  ،زراعة ) ال

بسبب انخفاض أسعار النفط قد أدت الى انخفاض نسبة  8002 المالية التي يمر بيا العراق منذ تداعيات االزمة
 ًا امام إمكانية معالجة البطالة االمر الذي اصبح عائق ،ما يخصص الى االنفاق االستثماري من إيرادات الدولة 

 التي أصبحت فييا البطالة االجبارية ىي السائدة في االقتصاد العراقي . 

 مشكمة الفساد اإلداري و المالي :  -3

و ال شك  ،بية و تراكم الخبرات في العمل اإلداري و الوظيفي تميز النظام اإلداري في العراق بالدقة و االنسيا   
ان عوامل االنحالل في ىذه األجيزة أصبحت متوفرة بعد ان مر العراق بحقبة من االحداث و االزمات و الحروب 

الكثير من السياقات عن مسارىا المعتاد لتظير بؤر  تخرج اإلدارية وسمبًا بمنظومة القيم االجتماعيةو  التي اثرت
 . ( 00)الفساد في مؤسسات الدول المختمفة 

وفتح  انييار القيم اإلدارية و االجتماعية  راء االحتالل األمريكي اثر فيج 8002انييار الدولة العراقية عام  إن  
لمراتب متدنية وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الذي  انتشار ظاىرة الفساد اإلداري و احتالل العراق الباب واسعًاامام

( بمدًا عمى المستوى  040من اصل )  034حيث احتل المركز   8003أصدرتو مؤسسة الشفافية الدولية عام 
 . ( 08)العالمي 

لقد اخذت مستويات الفساد بالتزايد مع ضعف المركزية اإلدارية و تدخل أجيزة األحزاب المتنفذة و كذلك    
مؤسسات الدولة تعمل بغطاء قانوني لسرقة ذا ما أدى الى خمق مافيات داخل الرقابة اإلدارية و المالية وى ضعف

وفي ىذا السياق  ،الحماية الالزمة من قبل الجياز اإلداري لتمك المؤسسات ليا توفر المال العام وفي نفس الوقت
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( مميار دوالر حسب التقارير التي  4د ) قدرت بحدو (  8003 – 8001)  األموال التي ىدرت بين عامي فأن
 . ( 02)قدمتيا مفوضية النزاىة آنذاك 

لكن دوره كان كبيرًا ايضًا في  ،قد ساىم بشكل كبير في عرقمة التنمية االقتصادية في العراق  ورغم ان الفساد   
و يوضح  ،و اإلرىاب  تمويل عممية اإلرىاب ليؤثر ذلك عمى ترتيب العراق ضمن دول العالم في مستوى الفساد

 ( .  8001 ، 8002( ذلك خالل السنوات )  2الجدول ) 

 (  4جدول ) 

 ( 2015 ، 2014مؤشر مدركات الفساد لدول مختارة لمسنوات ) 

 الصومال  العراق السويد  المممكة المتحدة  البمدان  السنة
 80 02 45 34 الدرجة عمى سمم الشفافية  8002      

 020 030 2 02 دولة 032العالمية من المرتبة 
 88 02 50 40 الدرجة عمى سمم الشفافية 8001

 012 020 2 00 دولة 024المرتبة العالمية من 
Corruption perception Index 2015 – transparency in 2016، p11 . : المصدر 

تخفيض مستوياتو عبر مجموعة من  إجراءات لمكافحة الفساد و اتخاذ 8002لقد حاولت الحكومة الجديدة بعد    
 : ( 02)اإلجراءات التي تمثمت باالتي 

 منح البنك المركزي سمطة التحقق بمصدر األموال .  -

 اصالح نظام الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة .  -

  التعاقد مع شركات عالمية لمنع الغش و االحتيال في العقود و المناقصات . -

 الحد من عمميات تيريب النفط و منع تمويل أنشطة األحزاب السياسية .  –

فأن مستويات الفساد في العراق ال زالت مرتفعة بسبب الظروف  ،وعمى الرغم من إجراءات اإلصالح المذكورة    
أجبرت الحكومة ية و كافة مرافق الحياة االقتصادية واالجتماع األمنية و السياسية التي انعكس تأثيرىا السمبي عمى

تشكل  كانتًا ماالقبول بشروطو التي غالب مع كل ازمة مالية تمر بيا وعمى االقتراض من صندوق النقد الدولي 
بخصخصة القطاع العام و خفض االنفاق العامكشرط  مطالبة الصندوق لعل و الداخمية،وتدخاًل سافرًا في شؤون

 لمنحو القروض خير دليل عمى ذلك . 



12 
 

 مشكمة الهجرة و التهجير :  -4

االحتالل ان يييئ  فييا في اليوية العراقية أراد تشظييمكن النظر الى عممية التيجير القسري بوصفو تعبيرًا عن  
م مع أفكار و طروحات الواليات المتحدة االمريكية بتجزئة منطقة الشرق سجالمجتمع العراقي النقسامات تن
خطة تقسيمو الى ثالث دويالت  8003ي اقر مجمس الشيوخ األمريكي عام األوسط و خصوصًا العراق الذ

 . (  01)تمارس الحكم الذاتي في ظل دول ضعيفة 

 8002( مميون شخص منذ  0.1لقد أوردت منظمة  اليجرة الدولية ان مجموع الميجرين داخل العراق بمغ )    
جئين التابعة لألمم المتحدة ان عدد االسر الميجرة في حين اشارت المفوضية السامية لشؤون الال 8002و لغاية 

( الف عراقي يغادرون العراق شيريًا في حين أشار  10وان ىنالك )  8002( الف اسرة عام  52قسرًا بمغ ) 
( الف شخص تعرضوا لمتيجير القسري منذ  230رئيس لجنة اليجرة و الميجرين في مجمس النواب العراقي ان ) 

 . ( 02)( الف شخص نزحوا الى بغداد  24 بينيم ) 8002عام 

من جانب اخر ترك الكثير من أرباب االسر وظائفيم و مينيم و تعرضت اسرىم لمفقر و اضطرت الكثير من    
االسر لمنع اطفاليا من مواصمة الدراسة و دفعيم في سن مبكرة الى سوق العمل لتوفير األموال لسد متطمبات 

بسبب استتباب  8004ألساسية وعمى الرغم من تراجع حدة اليجرة و التيجير بعد المعيشة و اشباع الحاجات ا
مع دخول الفصائل المسمحة ) داعش ( الى  8002االمن بشكل نسبي لكن ىذه الظاىرة عادت بشكل اكبر بعد 

ىذه األراضي العراقية و احتالل أجزاء واسعة من المناطق الشمالية و الغربية و تعرض البنى التحتية في 
المحافظات الى الدمار الكامل وىجرة سكانيا الى إقميم كردستان و محافظة بغداد و بعض من محافظات الفرات 
األوسط وىذا االمر زاد تعقيدًا مع تزامن االنخفاض في أسعار النفط العالمية و انخفاض إيرادات الدولة ضمن 

لنازحين ال تكفي لسد ابسط متطمبات المعيشة في موازنتيا بحيث أصبحت التخصيصات المالية الالزمة اليواء ا
( مميون نازح من مختمف المحافظات وىو ما كمف االقتصاد  2 – 8ظل تزايد اعدادىم الذي وصل الى ) 

العراقي كمفًا إضافية الى جانب الكمف العسكرية الالزمة لمتسميح من اجل طرد الفصائل المسمحة و تطيير 
 . األراضي العراقية من عبثيا 

لقد وصمت الحكومة و بالتعاون مع التحالف الدولي الى مراحل متقدمة لمتخمص من ىذه التنظيمات اإلرىابية    
و زيادة االستفادة من مقدرات الثروات النفطية مرة أخرى  لدولة عمى جميع األراضي العراقية وو بسط سيطرة ا

 إعادة اعمار المناطق المحررة .  اإليرادات المالية و توجيييا نحو تنشيط عممية التنمية و
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 مشكمة الديون الخارجية و التعويضات :  -5

لتبمغ أقصاىا عام  0550فترة الحصار االقتصادي  ذت الديون الخارجية تثقل كاىل االقتصاد العراقي منبدأ   
مع صندوق النقد وقد وقع العراق ،( 03)( مميار دوالر أميركي  083حيث قدرىا البنك الدولي بحوالي )  ، 8002

تم تمديدىا و التي اشترطت بأن  8003عمى اتفاقية ترتيبات االئتمان و بعد انتياءىا في  8001الدولي عام 
ة بذمتو % ( من الديون المترتب40تنفيذ العراق لبنودىا فأن نادي باريس ينفذ المرحمة النيائية لتخفيض ما قيمتو ) 

( من عام  0122 ، 0242اقية ضمن قرارات مجمس االمن المرقمة ) لة الديون العر . وقد بدأ االىتمام بمسأ
و كيفية تقميميا من اجل مساعدة العراق عمى إعادة اعمار ما دمرتو االلة الحربية االمريكية و حمفاءىا و  8002

 ذلك عبر ممارسات الواليات المتحدة بالضغط عمى اكثر الدول التي ليا مستحقات مالية عمى العراق من اجل
وقد استجابت بعض الدول ليذا االجراء فيما امتنعت دول أخرى و تمسكت بحقيا  ،إطفاء او الغاء الدين 

 بالمطالبة بديونيا . 

عمار ادة االــــــند إعــــــــون خارج نادي باريس مقابل منحيا فرص عقود عــــــــــــــلقد قامت بعض الدول بشطب كافة الدي   
روسيا ( اما الكويت فكانت من الدول التي طالبت بكامل التعويضات التي اقرتيا لجنة التعويضات األممية  ) كالصين
مكانية استثمار ىذا الدين بعمميات االعمار المتوقع تنفيذىا في العراق  02البالغة )  وىنالك الكثير  ،( مميار دوالر  وا 

وقد  ،ع فوائدىا بسندات وعدم المطالبة بالمتبقي من الدين من الدول التي وافقت عمى مبادلة جزء من ديونيا م
مميار دوالر  53استطاع العراق بيذه المساعي ان يخفض حجم الدين الخارجي و التعويضات المترتبة عميو بمقدار 

 .من اصل الدين 

يون الخارجية اخذت لكن حجم الد ،ان ىذه اإلجراءات من المفروض ان تنعكس ايجابًا عمى تنمية االقتصاد العراقي 
محاربة اإلرىاب الذي استفحل بعد ىذه الفترة و انتشار بسبب حاجة العراق لتسميح الجيش و  8002بالتزايد بعد 

التنظيمات و الفصائل المسمحة ) داعش ( و سيطرتيا عمى حقول النفط في بعض محافظات القطر و استنزافيا 
صندوق النقد الدولي لذي أدى بالحكومة الى المجوء لاالمر ا ،تصدير لموارد مالية كبيرة بعد سيطرتيا عمى منافذ ال

في ظل انخفاض احتياطي البنك المركزي  8003مميار عام  004لالقتراض ليصل حجم الدين من الصندوق الى 
 من العممة األجنبية الى مستويات متدنية . 
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ــــــــــــراقي صاد العاثقمت كاىل االقت التي ع فوائدىاـــــعراق مـــــالمترتبة عمى ال( الديون 1ت الجدول ) تكشف بياناو 
 تواجو عممية التنمية في العراق .  من المشاكل التي أصبحت و 

 (5جدول )

 ( 2015 ، 2004المديونية الخارجية المترتبة عمى العراق لدول العالم )  

 المبمغ الدول المبمغ الدول
2004 2015 2004 2015 

 - مميار دوالر  20 دول الخميج مميون  115 مميار دوالر 08 روسيا
 مميار  0.8 مميار 2 اليابان    - مميار  2.0 الواليات المتحدة 

 - مميار  8.2  المانيا  مميار  0.2 مميار  8.5 فرنسا 
  - مميار  0 يوغسالفيا  مميون  103 مميون  0.3 إيطاليا 
 - مميون  851 األردن   - مميون 28 الميرب 
  - مميون  12 كوريا الجنوبية  مميون  008 مميون  880 اسبانيا 
 - مميون  041  السويد   - مميون  400 تركيا 
 -  مميون  003 سويسرا   - مميون  100 بولندا 

  - مميون  520 المممكة المتحدة   - مميون  03 هنياريا  
 - مميون  40 الصين   - مميون 320 مصر 
 - مميون  018 فنمندا  مميون  052 مميون  255 استراليا 
  - مميون  20 الدنمارك   - مميون  058 البرازيل 
 - مميون  122 كندا  مميون  24  - هولندا 

     مميار دوالر 083 مجموع الدين 
     مميون دوالر 23 الفوائد 
 المصدر : 

ANTONY H. AN ATTCKON IRAQ : THE MILITARY POLITICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCE – 

CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES – WASHINGTON 2004 . 

 ( .  8002 – 8001دائرة الموازنة )  ،وزارة المالية  -
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 المحور الثالث : تداعيات انخفاض أسعار النفط عمى االقتصاد العراقي : 

أدى االنخفاض الشديد في أسعار النفط الى اثار كبيرة عمى اقتصاديات الدول المنتجة لمنفط اذ بدأت كافة    
القطاعات االقتصادية تعاني من شحة في اإليرادات المالية المخصصة ليا و التي كانت اإليرادات النفطية تمثل 

مرحمتين   انخفاض أسعار النفط اثرًا واضحًاعمىفقد ترك وبقدر تعمق االمر باالقتصاد العراقي  ،جزءًا كبيرًا منيا 
 .بعدىما  ماو  8002و الثانية عام  8004األولى خالل االزمة المالية العالمية عام 

 :  2008انخفاض أسعار النفط عام  : تداعياتأوال

بعد ان كانت  8005( دوالر بداية العام  28انخفضت أسعار النفط خالل االزمة المالية العالمية الى حدود )    
والت األوبك في تخفيض العرض النفطي لممحافظة اولم تنفع مح ،( 04) 8004( دوالر منتصف  023بحدود ) 

لنفطية كانت اساسًا غير منضبطة بسبب وجود عمى األسعار كما كانت و كان تأثير قراراتيا محدودًا الن السوق ا
دواًل منتجة لمنفط خارج منظمة األوبك ال تمتزم بحصص اإلنتاج النفطي تحاول تعويض خسارتيا من اإليرادات 

 العامة عبر زيادة كميات اإلنتاج . 

 ية : ان تدىور أسعار النفط العالمية كانت المنفذ الخطير الزمة االقتصاد العراقي لألسباب االت

 ان النفط ىو المورد األساسي لاليرادات المالية في العراق .  -

 عدم امتالك العراق لمحافظ او صناديق سيادية او استثمارية .  -

 عدم تداخل النظام المصرفي مع النظام المصرفي العالمي .  -

عمى وضع الموازنة العامة لمدولة في مجال انخفاض اإليرادات العامة و تأثيره  عميو فأن التأثير األساسي كانو    
اد العراقي تمثمت في انخفاض صالى جانب قنوات أخرى ثانوية انتقمت منيا االزمة المالية الى االقت 8005عام 

لمعزوف عن دخول العراق و  يا ىذا الوضع دفع االستثمار العالمية التيو تدفقات السيولة النقدية لشركات االعمار 
التي كان من الممكن ان الدولية الزمة الى تخفيض فرص الحصول عمى اليبات و المنح كما أدت ا ،العمل فيو 

 تساعد في عممية االعمار و انعاش االقتصاد العراقي . 
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( تظير  2بيانات الجدول ) ف،ومن المعروف ان موارد النفط ليا تأثير كبير في قطاعات االقتصاد العراقي    
 8002% ( عام 23.4حيث انخفضت نسبة المساىمة من )  ،لمحمي اإلجمالي مكانة النفط في تكوين الناتج ا

 ا"وىذا ما يؤكد حقيقة ان االقتصاد العراقي اقتصاد 8005% ( عام 23.2والى )  8004% ( عام 22.1الى ) 
من الناتج  ات اإلنتاجية الخدمية تشكل القسم المتبقيان القطاعو  شكل أساسي عمى موارد النفطيعتمد ب ا"ريعي

بل تخمفت ىذه القطاعات  ىمأ فمم يتم تطوير ف السياسية التي مر بيا العراقوبسبب الظرو  ،المحمي اإلجمالي 
 الـــــــى تراجـــــــــع انتاجيتو وانـــــخفاض  بشكل كبير فالقطاع  الزراعي  يعاني من المشاكل و المعوقات التي أدت

 ( 6جدول )

 ي الناتج المحمي اإلجمالي في العراق مساهمة إيرادات النفط ف

 دوالر  مميار/ (  2009 – 2004خالل الفترة ) 

 % 2/1مساهمة  ( 2لناتج المحمي اإلجمالي )ا ( 1إيرادات النفط ) السنة 
2004 03,212 22,242 23.4% 
2005 82,055 25,512 22.2% 
2006 85,304 22,401 21.4% 
2007 23,423 44,002 22% 
2008 20,442 022,088 22.1% 
2009 20,210 000,182 23.2% 

 ( . 8005 – 8002) التقارير السنوية لمفترة ،المصدر : البنك المركزي العراقي 

الى جانب ارتفاع تكاليف اإلنتاج و عدم قدرة المنتوج  8003% ( عام 2.31نسبة مساىمتو في الناتج الى )  
اما قطاع الصناعة  ،الزراعي المحمي عمى منافسة المستورد إضافة الى مشاكل أخرى تتعمق بالوقود و الكيرباء 

سبب األساس الى تدىور الوضع األمني وما % ( خالل العام المذكور و يعود ال0.4فقد كانت نسبة مساىمتو ) 
تعرضت لو القاعدة الصناعية في العراق من اعمال تخريب و غمق بعض المصانع وعدم توفر قطع الغيار و 

 . ( 05)انقطاعات التيار الكيربائي ...الخ 

الموازنة العراقية فقد مر مشروع  ،من جانب اخر فقد انعكس انخفاض أسعار النفط عمى موارد الموازنة العامة    
 ث مراحل اتسمت بالتخفيض وفي كل مرحمة كان سعر البرميل يرات االزمة المالية العالمية بثالفي ضوء متغ
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 : (80)المقدر من النفط ىو العنصر الذي يتحكم في تحديد إيرادات الموازنة العامة من خالل االتي

( مميار دوالر عمى  40بمبمغ )  8005زنة العامة لعام قامت الحكومة بتقدير مشروع الموا المرحمة األولى : -1
 ( دوالر .  40أساس سعر برميل النفط بمبمغ ) 

(  25حيث تم تخفيضيا الى )  ، 8005: تم إعادة النظر بمشروع الموازنة العامة لعام  المرحمة الثانية -2
 ( دوالر . 28.1مميار دوالر عمى أساس سعر برميل النفط ) 

( مميار 14.2بواقع ) 8005: قام البرلمان وبعد مناقشات مطولة بإقرار الموازنة العامة لعام  لثالثةالمرحمة ا -3
 ( دوالر . 28دوالر و بافتراض ان متوسط سعر برميل النفط سيكون ) 

(  14.2 ، 25 ، 40الى )  عة و تراجعتالنفط المتوقانيا ارتبطت بأسعار  8005زنة لعام ارقام الموا يتبين من   
( دوالر لمبرميل  28 ، 28.1 ، 40مميار دوالر مقابل تراجع أسعار النفط المقدرة في األسواق العالمية الى ) 

تخمف مساىمة  مويل الموازنة العامة لمدولة يعكسمما يشير الى ان ارتفاع نسبة مساىمة النفط في ت ،الواحد 
 الجيازقدرة ضعفكافية لمموازنة العامة و  مواردوفير راعة و ضعف الجياز الضريبي من تالز قطاعي الصناعة و 

 (  7جدول ) 

 دوالر / مميار( 2009 – 2004خالل الفترة )  في تكوين الموازنة العامة مساهمة إيرادات النفط

 

 % 2/1مساهمة  (2إيرادات الموازنة العامة ) ( 1إيرادات النفط ) السنة 
2004 03,212 88,328 32.3% 
2005 82,055 83,102 42.2% 
2006 85,304 22,814 45.2% 
2007 23,423 22,052 43.4% 
2008 20,442 23,000 58.2% 
2009 20,210 14,200 30.2% 

 ( . 8005 – 8002)  التقارير السنوية لمفترة ،المصدر : البنك المركزي العراقي 

 المصرفي في االستجابة لمتطورات النقدية في قطاع المصارف لمدول المتقدمة وحتى المجاورة .  
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فقد لجأت الحكومة الى اتخاذ  ،والجل الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط عمى إيرادات الموازنة العامة    
 : ( 80)خيارات ىي ةمن خالل ثالثمجموعة من التدابير لمواجية التداعيات و المشاكل االقتصادية 

 االقتراض الداخمي عبر اصدار سندات الخزينة لممواطنين لحين تحسن أسعار النفط .  -0

 اتباع سياسة التقشف عبر خفض النفقات الحكومة غير الضرورية كااليفادات و االحتفاالت .  -8

 االقتراض الخارجي من الدول العالمية و العربية .  -2

لسائد ىو لجوء الحكومة العتماد سياسة تقميص االنفاق العام لمختمف القطاعات االقتصادية ويبدو ان االتجاه ا   
 (28من)8005تخفيض الموازنة العامة لمدولة تجسد بباستثناء النفقات التشغيمية )الرواتب و األجور ( وىذا ما

باستثناء الرئاسات الثالثة )  ( مميار دوالر ومنع تأجير الطائرات الخاصة لممسؤولين 14.2مميار دوالر الى ) 
يقاف التعيينات بعقود مع التزام وزارة التجارة بتخصيص مفردات  ،مجمس الوزراء  ،الجميورية  مجمس النواب ( وا 

ن مميون و عالبطاقة التموينية الى الطبقات األكثر حاجة و حجبيا عن المواطنين الذين يزيد دخميم الشيري 
 نصف دينار عراقي . 

 :  2014ات انخفاض أسعار النفط عام تداعي ثانيًا :

أسعار النفط النفط بعد انييار  دوار التي تحكم سوقمرحمة تغير تاريخية لال 8002أصبحت فترة منتصف    
% من 20و بانخفاض قدرة اكثر من  ( دوالر 20الى اقل من )  ( دوالر لمبرميل 000بكل أنواعيا من معدل ) 

وأصبحت المممكة العربية السعودية التي كانت تتحكم بأسعار النفط العالمي من خالل زيادة او  ،قيمتيا السابقة 
ة الى قوى السوق لتحديد ينقصان الطاقة اإلنتاجية غير قادرة عمى القيام بيذا الدور بعد ان سممت المسؤول
باالبقاء  8002ة في نوفمبر األسعار و حتى قرار منظمة األوبك في اجتماعيا المنعقد في العاصمة النمساوي

 ( مميون برميل يوميًا لم يمق تأييدًا من قبل الدول األعضاء .  20.3عمى انتاج ) 

ان ترك أسعار النفط لقوى السوق أدى الى انتقال دور المنتج المرجح الى دولة لم تخطر عمى البال اال وىي    
ج النفط و الغاز الرممي و الصخري و عزز ذلك من الواليات المتحدة االمريكية بعد ان أحدثت ثورة في انتا

(  21 – 81حصول تطور في تكنولوجيا التكسير الييدروليكي مما أدى الى ىبوط تكاليف االستخراج بحدود ) 
زيادة االحتياطي النفطي األمريكي بشكل ممحوظ بعد ان كانت الواليات المتحدة المستورد  و( 88)سنت لمبرميل 

تامًا من دول الشرق األوسط و سيصبح بمقدورىا في المستقبل القريب ان تحقق استقالاًل األكبر لمنفط من 
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االعتماد عمى نفط الشرق األوسط بل و اكثر من ذلك سوف تسمح قوانينيا بتصدير النفط و بمعدالت كبيرة الى 
 األسواق العالمية في غضون السنوات القادمة . 

في عممية نمو و تزايد الطاقات المتجددة نظرًا لمدعم المتواصل و  ان ىبوط أسعار النفط لم يعد يؤثر   
التكنولوجيا الحديثة في زيادة وحدات انتاج الطاقة المتجددة و تقميص تكاليفيا و زيادة كفاءتيا اإلنتاجية من 

ول الصناعية ومن المتوقع ان تمجأ الد ،الكيرباء مما يجعميا تسير قدمًا نحو االمام بمزيد من التطور و النمو 
المستيمكة لمنفط الى إجراءات متكاممة في دعم الطاقات المتجددة بحيث تتمكن من االستغناء عن حاجتيا من 

 . ( 82)قود الثالثة القادمة ع% ( لكنيا ال تستطيع التخمي كميًا عنو خالل ال20النفط بمقدار ) 

ة خطيرة بسبب السياسات الخاطئة و عدم ان االنخفاض الواضح في أسعار النفط جعل العراق يمر بمرحم   
ف االقتصاد ة بحيث ان االعتماد الكمي عمى إيرادات النفط جعل وصوضوح الرؤيا لمقضايا االقتصادية الممح

% ( 52العراقي باالقتصاد الريعي بامتياز حيث وصمت نسبة اإليرادات النفطية في الموازنات السنوية بحدود ) 
وىذا يعني ان ىبوط  ،% ( من الموازنة السنوية 30ب ) النفقات التشغيمية ( بحدود ) ونسبة االنفاق عمى الروات

مميار دوالر وىذا ما  20تخسر ما ال يقل عن  8001% ( جعل الموازنة السنوية لعام 20أسعار النفط بنسبة )
جانب المؤشرات  وضع الحكومة في موقف محرج إزاء التزاماتيا المالية في مختمف القطاعات االقتصادية الى

األخرى التي يتميز بيا الوضع الداخمي لمعراق من ضعف في أداء الجياز الحكومي و تفشي الفساد و تدىور 
ماليين  2ن العراق و نزوح ما يقارب م محافظات الوضع األمني و احتالل تنظيمات داعش لمساحات كبيرة من

 ء و العوائل المنكوبة . مع مضاعفة االنفاق العسكري و تعويض الشيدا مواطن منيا

 ،لقد ساىم انخفاض أسعار النفط العالمية في تدني مساىمة اإليرادات النفطية في قطاعات االقتصاد العراقي    
 ،( نالحظ انخفاض مساىمة اإليرادات النفطية في تكوين الناتج المحمي االجمالي 4فمن خالل بيانات الجدول )
% ( 88.2و لتنخفض الى )  8001% ( في 82لتصبح )  8008عام  % (20.5اذ بمغت نسبة المساىمة ) 

 -8001كبير خالل العامين ) النفط في األسواق العالمية بشكل  عود السبب الى انخفاض أسعاروي 8002عام 
مما يشير الى اعتماد االقتصاد العراقي عمى إيرادات  ،( دوالر عمى التوالي  22 ، 22( و بحدود )  8002

كبير في تكوين قطاعاتو االقتصادية في ظل ضعف الموارد المالية المتأتية من القطاعات األخرى  النفط بشكل
ات ساىمت في تراجع إنتاجية انيان من تخمف واضح و مشاكل و معوقكالقطاع الزراعي و الصناعي الذين يع

من قبل الجياز  ياتحصيمكل منيما الى جانب ضعف اإليرادات الضريبية و تفشي حاالت الفساد في عمميات 
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ترك اثارًا سمبية في تدني مستويات اإليرادات المالية المكونة ل عن تنفيذ و جباية الضرائب مما اإلداري المسؤو 
 لمموازنة العامة لمدولة . 

 (  8جدول ) 

 مساهمة إيرادات النفط في الناتج المحمي اإلجمالي في العراق لمفترة 

 ر دوال  ( / مميار 2016 – 2012) 

 %2/1مساهمة  ( 2الناتج المحمي اإلجمالي ) (1إيرادات النفط ) سعر بيع البرميل  السنوات
2012 002$ 52,328 825,0 20,5% 
2013 008$ 45,800 824 21,5% 
2014 50$ 42,022 822,3 21,5% 
2015 22$ 25,020 802,0 82% 
2016 22$ 22,102 058,2 88,2% 

 . ( 8002 – 8008) السنوية  لمفترة  التقارير ،المصدر : البنك المركزي العراقي 

ان اإليرادات النفطية شكمت النسبة األكبر من  8002لقد اكدت موازنات الدولة العراقية و خصوصًا بعد    
سينعكس عمى إيرادات  و بطبيعة الحال فأن أي تغيير سمبًا او ايجابًا في أسعار النفط ،اإليرادات المالية ليا 
و ما تالىا بعد انخفاض أسعار النفط  8001وىذا ما تجمى بشكل واضح في موازنة  ،الموازنة العامة لمدولة 

انخفاض نسبة مساىمة  ( 5وتعكس بيانات الجدول ) ،( دوالر لمبرميل 28العالمية لمستويات متدنية وصمت الى )
% ( عمى 22.3 ،% 12( اذ بمغت )  8001 ، 8002ولة لالعوام ) اإليرادات النفطية في الموازنة العامة لمد
ويرجع السبب  النخفاض سعر برميل النفط من  8008% ( عام 52.3التوالي بعد ان كانت ىذه النسبة تشكل ) 

وكذلك نقص الكميات المصدرة من النفط بسبب سيطرة التنظيمات ( لمعامين المذكورين  22( دوالر الى)50) 
كمحافظة صالح الدين و الموصل و  ت التي سيطرت عمييا ى بعض مصادر النفط في المحافظاالمسمحة عم

بتدمير المنشأت النفطية بعد الخروج منيا مما ترك اثرًا سمبيًا عمى الكميات المصدرة  يااالنبار إضافة الى قيام
في تمويل الموازنة  النفطية ومساىمتيادني اإليرادات لمنفط وعمى فاعمية ىذه المنشأت و كفائتيا الفنية و بالتالي ت

القتراض من صندوق النقد امتخفيض حدة االضراربجراءاتالعامة لمدولة مما دفع الحكومة الى اتخاذ بعض اإل
المتقاعدين لتقميل نفقات الموازنة ع نسب قميمة من رواتب الموظفين و دول العالم الى جانب استقطاالدولي و 

يارات المستوردة فرض ضرائب بنسب بسيطة عمى الس من حجم الموازنة العامة والتشغيمية التي تشكل نسبة كبيرة 
و لم يتوقف سعي  الحكومة عند ىذا الحد بل ذىبت الى ابعدمن ذلك من خالل الدعوة الى  ،كارتات الموبايل و 
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مساعدة العراق و المساىمة في إعادة اعمار المناطق المدمرة ـو الدول العالمية والعربية لالمي ناشدت فيـــــمؤتمر ع
-08)قد في دولة الكويت لمفترة ـــــــــــــــــــفي المؤتمر الدولي الذي ع وقد استجابت بعض الدول التي شاركت  ،

وتأمل الحكومة ان يكون ىذا  ،( مميار دوالر 20)و استثمارات بنحو  ا"وقدمت منحًا وقروض8/8004(/02
المؤتمر خطوة أولى نحو تفعيل االستثمارات عبر دخول الشركات األجنبية خاصة بعد التحسن الممحوظ في 

لمية و القضاء عمى التنظيمات المسمحة التي كانت متواجدة في بعض المحافظات الى جانب اأسعار النفط الع
 ني في اغمب محافظات العراق . تقميل االنفاق العسكري و تحسن الوضع األم

 (  9جدول ) 

 مساهمة إيرادات النفط في الموازنة العامة لمدولة لمفترة 

 دوالر /مميار(  2017 – 2012) 

 %2/1مساهمة  ( 2إيرادات الموازنة ) (1إيرادات النفط ) سعر بيع البرميل  السنوات
2012 002$ 52,328 000 52.3% 
2013 008$ 45,800 004,2 31.8% 
2014 50$ 42,022 010 12% 
2015 22$ 25,020 001 22.3% 
2016 22$ 22,102 23,8 22.3% 
2017 28$ 20,120 24 50.1% 

 ( . 8003 – 8008)  التقارير السنوية لمفترة ،المصدر : البنك المركزي العراقي 
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 الخاتمة : 

ان المتتبع لمشأن العراقي يالحظ ان الظروف السياسية التي مر بيا تسببت في زيادة االختالالت الييكمية في    
ساىمت في استنزاف موارد مالية  8002فالحروب و فترات الحصار و التغير السياسي عام  ،االقتصاد العراقي 

الظروف قد عززت من بقاء االقتصاد العراقي  ة ولعل ىذهيمالممكن استخداميا في مجاالت التن كبيرة كان من
اقتصادًا ريعيًا يعتمد عمى النفط في تمويل اإليرادات العامة لمموازنة وىو ما جعل القطاعات االقتصادية تتعرض 

انو التأثير بأسعار النفط العالمية و لعل ما لمصدمات مع كل تغيير يحدث عمى الساحة السياسية العالمية من ش
و تسببيا في انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية جعل االقتصاد  8004زمة المالية العالمية عام حدث في اال

م تعطيل الكثير من المشاريع المجاالت االقتصادية و المالية وتالعراقي في موقف حرج إزاء التزاماتو في مختمف 
التي نتجت بسبب زيادة المعروض النفطي  8002وال يختمف الحال كثيرًا عن االزمة المالية عام  ،االستثمارية 

بشكل اكبر من الطمب و تركت تحديد أسعار النفط آللية السوق مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير 
بمستويات  لتي انخفضت اإليرادات النفطية فيياا ومنيا العراق وكان التأثير بشكل اكبر عمى االقتصاديات الريعية

فرضية البحث بوجود عالقة وثيقة  وهذا يؤكد ما ذهبت اليه، ء مجمل قطاعاتيا االقتصادية كبيرة اثرت عمى أدا
 .  ترابط قوي بين أسعار النفط و مستويات أداء االقتصاد العراقيو 
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 االستنتاجات : 

االحتالل كان ليا الدور الكبير في تعزيز االختالالت الييكمية في ادي و الحصار االقتصان الحروب و  -0
 االقتصاد العراقي . 

 السياسات االقتصادية الخاطئة كانت سببًا رئيسيًا في بقاء االقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا .  -8

الدخل في االقتصاد من استغالل الوفرة المالية الكبيرة في تنويع مصادر  8002لم تستطيع الحكومات بعد  -2
 العراقي . 

 ساىم انخفاض أسعار النفط في تعزيز حجم المديونية الخارجية لمعراق إزاء دول العالم .  -2

 

 التوصيات : 

يرادات العامة كالقطاع الزراعي من الضروري تنويع القطاعات اإلنتاجية و إعطاءىا دورًا في تمويل اإل -0
 الصناعي . و 

 تنمية االقتصاد العراقي . بيئة آمنة لجذب االستثمارات األجنبية و العمل عمى تييئة  -8

 ات العامة الى جانب اإليرادات النفطية .تفعيل دور الضرائب لزيادة اإليرادالعمل عمى  -2

 يرة يمكن توجيييا نحو عممية التنمية . التي تستنزف اموااًل كب لمستشريالقضاء عمى حالة الفساد المالي ا -2

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 الهوامش 

1- Organization of Arab Petroleum Exporting Contries ( OAPEC ) : Annual Statististical 

report Reserves Production and Discoveries ( Kuwait OAPEC – Publications - 2008 ) - 

p9-10 .  

دراسة  ،لعراق و السياسة النفطية صناعة النفط في ا :د. عصام الجمبي ) وزير النفط العراقي األسبق (  -8
 . 2ص ،8005 بيروت  -مركز دراسات الوحدة العربية  -مقدمة الى ندوة مستقبل العراق 

(  8002 – 8001المجموعة اإلحصائية السنوية  )  :الجياز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات  -2
 .  142ص،

 . 014ص  - 8003عمان   -دار وائل لمطباعة و النشر  ،التنمية االقتصادية  :د. محمد مدحت القريشي  -2

(   8001 – 8000( )  8000 – 8003)  ،استراتيجيات التنمية الوطنية  :التعاون اإلنمائيوزارة التخطيط و  -1
 .  22-28ص 

العدد  -مجمة أبحاث عراقية  -جدلية الواقع و جبرية الخارج  -االقتصاد العراقي  :د. عبد عمي المعموري  -2
 .  2ص - 8003  بغداد األول

الفرص االستثمارية لرأسمال العربي السوري في العراق و إمكانيات التعاون  :د. احمد عمر الراوي  -3
 .  888ص - 8005لسنة  02العدد  -مجمة قضايا سياسية  -االقتصادي المشترك 

مجمة بحوث  -مقاربة في منظور التنمية البشرية  –عراق الفقر في ال :د. حسن لطيف كاظم الزبيدي  -4
 .  002ص - 8003 -بيروت  -مركز دراسات الوحدة العربية  -اقتصادية عربية 

 لمزيد من المعمومات حول أنواع البطالة ينظر :  -*

- The International Bank For Reconstruction and Development – Report 2016 

Economy Profile – Washington 2016- p5-7 . 

- AmjedRashed : an Employment and Decent Work Strategy – University Library 

Germany- 2005 - p35-39 . 



25 
 

 8002التكاليف االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي بعد  :جميل كامل غيدان  ،ىيثم حسون حطيمان   -5
 .  53ص - 8002جامعة و اسط   - 80العدد  -مجمة الكوت لمعموم االقتصادية و اإلدارية  -

ة مجم - 8002واقع االقتصاد العراقي و التحديات التي تواجيو بعد عام  :د. محمد عبد صالح  -00
  18ص - 8003مركزالمستنصرية لمدراسات العربية والدولية 13العدد –الدولية المستنصرية لمدراسات العربية و 

مجمة اراء  -لمحات اجتماعية في الفساد المالي و اإلداري في المجتمع العراقي  :د. عبد الواحد مشعل  -00
 .  13ص -  8004مركز الخميج لألبحاث   10العدد –الخميج 

العربية مركز دراسات الوحدة  -281العدد –مجمة المستقبل العربي  -التقرير العالمي لمفساد  :عامر خياط  -08
 .  021ص - 8003 بيروت -

مركز حمورابي لمبحوث و الدراسات االستراتيجية  -ارث االحتالل األميركي في العراق  -بصمات الفوضى  -02
 .  852ص - 8002الطبعة األولى   -

عة جام- 1العدد  -مجمة اإلدارة و االقتصاد  -استراتيجيات معالجة الفساد في العراق :محمد جاسم عواد  -02
 .  00-4ص - 8001بغداد  

 - 084العدد  -مجمة شؤون عربية  -المشاريع الكبرى لتقسيم العراق و محافظاتو  :نور الدين الحيالي  -01
 .  824ص - 8000بيروت  

 .  40ص- 8004وزارة التخطيط و التعاون اإلنمائي   :التقرير الوطني لمتنمية البشرية في العراق  -02

خارطة الحرمان  -الجياز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات  :وزارة التخطيط و التعاون اإلنمائي  -03
 .  4ص - 8002و المستويات المعيشية في العراق  

رة في وزارة المالية  محاض -تداعيات االزمة المالية العالمية عمى االقتصاد العراقي  العتيبي:د. مانع سعيد -04
 .  8005 بغداد 

 مصدر سابق .  -العتيبيمانع سعيد .د -05

 8/0بغداد بتاريخ  –صحيفة الصباح العراقية  - 8005قراءة في الموازنة الفيدرالية لعام  :كمال البصري  د.-80
 /8005 . 



26 
 

  -8005لسنة  20العدد  -مجمة الرائد  -اثر االزمة المالية عمى االقتصاد العراقي  :د. عماد محمد عمي  -80
 .  22ص

معيد  - 21العدد  -مجمة الحوار المتمدن  -المكاسرة و الغمبة في سوق النفط  :ليب عطا عبد الوىاب  -88
 .  38ص  - 8001بغداد   -التقدم لمسياسات االئتمانية 

23- Tebia N. Rasmussen and AugustinRoitman، “ Oil Shocks in aglobal 

Perspectivethey really thatbad “ IMF – Work Paper – 2011- p15 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 مصادرال

 الكتب و المجالت و الرسائل : 

 .   8003عمان   -دار وائل لمطباعة و النشر  -التنمية االقتصادية  :د. محمد مدحت القريشي  -0
العدد  -مجمة أبحاث عراقية  -جدلية الواقع و جبرية الخارج  -االقتصاد العراقي  :د. عبد عمي المعموري  -8

 .  8003 بغداداألول 
الفرص االستثمارية لرأسمال العربي السوري في العراق و إمكانيات التعاون  :د. احمد عمر الراوي   -2

 .  8005سنة ل  02العدد  -مجمة قضايا سياسية  -االقتصادي المشترك 

مجمة بحوث  -مقاربة في منظور التنمية البشرية  –الفقر في العراق  :د. حسن لطيف كاظم الزبيدي  -2
 .  8003بيروت   -مركز دراسات الوحدة العربية  -اقتصادية عربية 

 8002التكاليف االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي بعد  :جميل كامل غيدان  ،مان  يىيثم حسون حط -1
 . 8002عة و اسط  جام  -80العدد  -مجمة الكوت لمعموم االقتصادية و اإلدارية  -

مجمة المستنصرية  - 8002واقع االقتصاد العراقي و التحديات التي تواجيو بعد عام  :د. محمد عبد صالح  -2
 .  8003مركز المستنصرية لمدراسات العربية و الدولية   - 13العدد  –لمدراسات العربية و الدولية

مجمة اراء  -لي و اإلداري في المجتمع العراقي لمحات اجتماعية في الفساد الما :د. عبد الواحد مشعل  -3
 . 8004 مركز الخميج لألبحاث - 10العدد  –الخميج 

مركز دراسات الوحدة العربية  - 281العدد  –مجمة المستقبل العربي  -التقرير العالمي لمفساد  :عامر خياط  -4
 . 8003بيروت  -

جامعة  - 1العدد  -استراتيجيات معالجة الفساد في العراق  مجمة اإلدارة و االقتصاد  :محمد جاسم عواد  -5
 .  8001 بغداد

- 084العدد  -مجمة شؤون عربية -الكبرى لتقسيم العراق و محافظاتوالمشاريع  :نور الدين الحيالي  -00
 .  8000 بيروت

  8005لسنة   20العدد  -مجمة الرائد  -العراقي  اثر االزمة المالية عمى االقتصاد :د. عماد محمد عمي  -00



28 
 

معيد  - 21العدد  -مجمة الحوار المتمدن  -المكاسرة و الغمبة في سوق النفط  :ليب عطا عبد الوىاب  -08
 .  8001بغداد   -التقدم لمسياسات االئتمانية 

 األبحاث و التقارير : 

 .  8004ارة التخطيط و التعاون اإلنمائي  وز  -التقرير الوطني لمتنمية البشرية في العراق  -0

مركز حمورابي لمبحوث و الدراسات االستراتيجية  -ارث االحتالل األميركي في العراق  -بصمات الفوضى  -8
 .  8002 الطبعة األولى  -

 ( .  8002 – 8001المجموعة اإلحصائية السنوية  )  -الجياز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات  -2

 (  8001 – 8000( )  8000 – 8003)  استراتيجيات التنمية الوطنية -التعاون اإلنمائي وزارة التخطيط و  -2

خارطة الحرمان   -الجياز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات  -وزارة التخطيط و التعاون اإلنمائي  -1
 .  8002ة في العراق  لمعيشمستويات او 

دراسة  -صناعة النفط في العراق و السياسة النفطية  :مبي ) وزير النفط العراقي األسبق ( د. عصام الج -3
 .  8001بيروت   -مركز دراسات الوحدة العربية  -مقدمة الى ندوة مستقبل العراق 

بتاريخ بغداد  -يفة الصباح العراقيةصح - 8005ي الموازنة الفيدرالية لعام ـــــــــــراءة فـــــــــــــــــــــق :كمال البصري د. -4
8/0  /8005  . 

 المصادر األجنبية : 
1- The International Bank For Reconstruction and Development – Report 2016 

Economy Profile – Washington 2016. 

2- AmjedRashed : an Employment and Decent Work Strategy – University Library 

Germany  2005 . 

3- - Organization of Arab Petroleum Exporting Contries ( OAPEC ) : Annual Statistitical 

report Reserves Production and Discoveries( Kuwait OAPEC – Publications) 2008  

4- Tebia N. Rasmussen and AugustinRoitman- “ Oil Shocks in aglobal Perspectivethey 

really thatbad “ IMF – Work Paper  2011 .  

5- ANTONY H. CORDESMAN-AN ATTCK ON IRAQ  : THE MILITARY POLITICAL AND ECONOMIC     

CONSEQUENCE – CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES – WASHINGTON 2004 


