
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 العراق: أزمة املورد النفطي وما بعدها اقتصاد
 الدكتور أمحد إبريهي علي

 

 

 

 

أسعار النفط، فً محاولة إعادة  انخفاضأعدت هذه الدراسة على مراحل منذ بداٌة أزمة                

من عجز المورد النفطً عن موازنة  انطاللاالعراق. وذلن  التصادالتحلٌل للتعرؾ على إمكانات تنمٌة 

 االلتصاديوبمٌة الطلب على العملة األجنبٌة فً المستمبل؛ والذي ٌمثل المٌد األشد على النشاط  االستٌرادات

ومصادر الدخل والتصرؾ به؛ وسوق النفط والكلفة والرٌع، مع إطار  اإلنتاجبؤكمله. ولذا نراجع بنٌة 

المهم التركٌز على العوامل الحاكمة للحركة الكلٌة دون طمسها فً  تمهٌدي للصادرات ؼٌر النفطٌة. من

 كثرة التفاصٌل الثانوٌة. 
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 العراق والمالمح الكلٌة: اقتصادخصائص  // اوال

 : واالستثمارومصادر الدخل  اإلنتاج  -1

، والسكان لنفس السنة 5108ترلٌون دٌنار باألسعار الجارٌة عام  555، اإلجمالًٌمدر الناتج المحلً  

% 9.3، وٌعادل االعتٌادٌةدوالر بموجب اسعار الصرؾ  5667ملٌون نسمة، لٌبلػ المتوسط  للفرد  38.3

ترلٌون دٌنار  545% من المتوسط العالمً؛ والدخل المومً 50.6من نظٌره للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و

دوالر. والعراق ضمن مجموعة الدول النامٌة متوسطة الدخل فً الطرؾ األدنى  5445ه للفرد ومتوسط

للشرٌحة العلٌا من هذه المجموعة، التً تصنؾ دولها فً فبتٌن بمعٌار متوسط إجمالً الناتج المومً للفرد 

ٌتضمن  جمالًواإل؛ 05535و 3956والعلٌا بٌن  3955و 0116بالدوالر األمرٌكً الجاري: الدنٌا بٌن 

 من وإلى الخارج.      اإلنتاجأٌنما ورد، والفرق بٌن المومً والمحلً صافً عوابد عوامل  االندثار

 5108عام  اإلجمالً% من الناتج المحلً  54.33وأسهمت المطاعات من ؼٌر النفط الخام بتولٌد     

. وعند النظر فً مكونات الناتج % منه للزراعة والتعدٌن ؼٌر النفطً والصناعة التحوٌلٌة4.53بضمنها 

%؛ وبمٌة األنشطة، 05.95%، والتشٌٌد والكهرباء والماء 8.34ؼٌر النفطً فالمطاعات الثالثة، آنفا، لها 

% من الناتج ؼٌر النفطً 39%. وللمطاع العام، تمرٌبا،  78.74اي لطاع الخدمات بالتعرٌؾ الواسع،  

 %.60والبالً للمطاع الخاص 

العراق على  التصادخارج النفط الخام خدمً بصفة عامة. وٌفتمر  االلتصاديوح ان النشاط وٌتبٌن بوض   

% من الناتج ؼٌر النفطً فً البناء والتشٌٌد 90.66ألساس إنتاجً زراعً وصناعً، ألن  استثنابًنحو 

والكهرباء والماء واألنشطة ؼٌر السلعٌة. وٌالحظ  تملص نسبً سرٌع فً الزراعة والصناعة التحوٌلٌة إذ 

عام % 9.3أصبح  5115% من ناتج الخدمات بالتعرٌؾ الواسع عام 57.8كان ناتج المطاعٌن  ٌعادل 

% فً الزراعة 08، و5109% من الموى العاملة عام 61. وتستحوذ الخدمات على حوالً 5108

% فً بمٌة المطاعات وهً: التعدٌن واالستخراج، بما فً ذلن النفط والؽاز، والصناعة التحوٌلٌة 55و

موى العاملة ٌظهر والتشٌٌد والبناء والكهرباء والماء. ومن ممارنة حصة الخدمات فً الناتج مع حصتها فً ال

أن متوسط المٌمة المضافة للعامل فً الخدمات أعلى منها لبمٌة المطاعات عدا النفط الخام وفً الزراعة بالؽة 

فً إنتاجٌة العمل، او المٌمة المضافة للعامل، من سمات التخلؾ  األنشطة. وان سعة التفاوت بٌن االنخفاض

ؤكثر.  وٌكّرس هذا النمط من الحركة، التزاٌد السرٌع فً هٌمنة إذ تتمارب إنتاجٌات العمل مع التطور أكثر ف

الى الصورة  أضٌفتالخدمات وتراجع السلع، الخاصٌة الرٌعٌة والتً وصلت ذروتها فً العراق إذا ما 

الوطنً وتموٌل األنفاق  االلتصادابعادها األخرى المهمة: هٌمنة النفط على تولٌد الدخل ودورته فً 

 العملة األجنبٌة. الحكومً وموارد 

ممارنة مع نفس الفصل من عام  5109% فً الفصل الثالث عام 3.8كمٌة النفط الُمنتج  بنسبة  وازدادت    

لكن المٌمة المضافة النفطٌة لد انخفضت تبعا لتؽٌر أسعار النفط، ولد تراجعت الكمٌة المصدرة  5108

 % باألسعار الجارٌة. 4.0ط الخام بنسبة حسب بٌانات وزارة التخطٌط. وارتفع الناتج من ؼٌر النف
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، التخلؾ الشنٌع للصناعة االلتصاديالمهمة الكبرى للنهوض  تؤجٌلومن أخطر نتابج التعثر التنموي، أو   

فً  استثنابٌةدوالر. وهً  018التحوٌلٌة حٌث متوسط المٌمة المضافة للفرد من السكان فً هذا المطاع 

دوالر؛ وفً المانٌا  0953التً ٌنتمً الٌها العراق حٌث المتوسط للفرد ممارنة بمجموعة الدول  ضآلتها

دوالر للفرد.  وفً المجموعة الدولٌة التً تضم العراق  8508دوالر للفرد، وفً كورٌا الجنوبٌة  9197

، وكذلن فً الدول عالٌة الدخل، 5108% من صادرات السلع عام 71تسهم الصناعة التحوٌلٌة بما ٌمارب 

ً الدول النامٌة لشرق آسٌا والمحٌط الهادي. فكٌؾ ٌستطٌع العراق التحرر من تملبات اسعار النفط % ف86و

حمٌمة التالزم المحكم بٌن  االطالعفً مورد العملة األجنبٌة مع هذا التخلؾ الصناعً. وال تخفى على ذوي 

 المتطورة.   نحو عتبة الدول  االنتمالالعمٌمة فً مسار  االلتصادٌةالتصنٌع والتحوالت 

% للسنوات  1.5%، و 1.4%، 1.5%،  1.0كانت معدالت التضخم منخفضة: وهً على التوالً     

، أي ألل من نصؾ الواحد بالمابة، وهً أوطؤ معدالت تضخم فً العالم. وٌفّسر هذا الجمود 5109 -5106

، 5151. وفً عام إلنتاجٌةافً حركة األسعار بتدنً الطلب الكلً دون المستوى الكافً لتشؽٌل الطالات 

، دون ما كان علٌه  عام االلتصاديبعد صدمة كورونا، ٌنخفض الطلب الكلً أكثر وٌتراجع مستوى النشاط  

األنفاق الحكومً ارتباطا بؤزمة المورد النفطً. ومن المعروؾ ان األنفاق الحكومً،  النخفاض، 5109

وهذا  االلتصاديالطلب الكلً وبالتالً حجم النشاط  وعلى األخص فً العراق، هو العامل الربٌس فً تحدٌد

الدور، لألنفاق الحكومً  بمنتهى األهمٌة، إضافة على إدامة الخدمات العامة وتطوٌر البنى التحتٌة 

. وتعنً معدالت التضخم الواطبة تلن، من جهة اخرى، استمرار الموة الشرابٌة للدٌنار العرالً باالستثمار

 ظ لٌمة الثروة ممارنة باألؼلبٌة الساحمة من العمالت فً العالم. وجدارته العالٌة لحف

 40.9فً النفط الخام و 0.9ترلٌون دٌنار منها، تمرٌبا،  43.8تعوٌضات المشتؽلٌن فً المطاع العام     

% من ناتجه المحلً. وأؼلب تعوٌضات المشتؽلٌن 76.5ترلٌون دٌنار فً المطاع العام ؼٌر النفطً بنسبة 

طاع العام تدفع من الموازنة العامة.  ومن تجارب عٌنة كبٌرة من دول العالم تنخفض نسبة تعوٌضات فً الم

 االنحسارمن نتابج  االتجاهالمشتؽلٌن من مجموع األنفاق الحكومً التشؽٌلً لكنها فً العراق ترتفع، وهذ 

 السلعً الذي اوضحته البٌانات آنفا. لإلنتاجالنسبً 

% من ناتجه 31.7ترلٌون دٌنار بنسٌة  56.0ؽلٌن فً المطاع الخاص فتمدر بنحو أما تعوٌضات المشت   

الفردي  اإلنتاجللمطاع العام الى جانب ؼلبة  اإلنتاجٌةالمحلً. وٌتضح من تلن العاللات تآكل الوظٌفة 

 والعمالة ؼٌر األجرٌة فً المطاع الخاص. 

لى المستوى الوطنً دون المتولع لٌاسا على أظهرت التمدٌرات المنشورة ان راس المال، العٌنً، ع   

الخدمً كما تمدم اي األنشطة  اإلنتاجبٌن الناتج وراس المال. ولد تفسر هذه الصفة بؽلبة  المؤلوؾالتناسب 

فً المطاع العام لتدنً  الرأسمالًالى التكالٌؾ المرتفعة للتكوٌن  اإلشارةخفٌفة راس المال. ومع هذه تلزم 

 وهشاشة الرلابة وأسباب أخرى.  ثماراالستكفاءة إدارة 

السلعً، إذ  اإلنتاجوتاُلَحظ فً المطاع الخاص ضآلة تراكم رأس المال  بصفة عامة وخاصة فً مٌادٌن  

ٌتجه الى السكن والتجارة وسٌاحة ومطاعم ... وسواها من األنشطة الثانوٌة والهامشٌة. ولم ٌنتفع من وفرة 

 على نحو نادر فً دول العالم. انعدامهافضة للضرٌبة أو حتى العملة االجنبٌة والمعدالت المنخ
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الثانوٌة وترد علٌه الكثٌر من  األنشطةاألجنبً خارج لطاع النفط ، على للّته، فً  االستثماروبمً      

 االستثماراألجنبً فً تعرٌفه الواسع ٌشمل لٌس فمط  واالستثمارالمالحظات من جهة الوظٌفة التنموٌة. 

المباشر بل جمٌع التدفمات من ؼٌر العملٌات الجارٌة لمٌزان المدفوعات؛ ومثلما ٌستمبل البلد تدفمات من 

الكلً  االلتصاديالخارج ثمة أخرى خارجة، فما هً المحصلة، الجواب معروؾ من متطابمات الحساب 

فابض، الحساب الجاري. األجنبً تساوي بالضبط ، دابما وأبدا، عجز، او  االستثماروهو: صافً تدفمات 

مع فابض فً العملٌات الخارجٌة الجارٌة، اي ان صادرات السلع والخدمات  االلتصادفعندما ٌعمل 

األجنبً  االستثمارومدفوعات الدخل للخارج، ٌكون  االستٌراداتوتحوٌالت الدخل من الخارج أكبر من 

األجنبً  االستثماركذا نستدل على ان الخارج أكبر من الداخل أي ان الحصٌلة سالبة والعكس صحٌح. وه

% من الناتج المحلً او نحو ذلن. وال 3ٌبمى ثانوٌا وبالمتوسط العالمً، الداخل هو الخارج، ال ٌتعدى نطاق 

األجنبً على نحو متمٌز حتى لو تمثل فً  االستثمار اجتذابٌمكن تصور ان العراق ٌستطٌع المنافسة على 

 مٌع المعاٌٌر التً ٌنشرها البنن الدولً ومإسسات أخرى. جهازه الحكومً ولطاعه الخاص ج

األجنبً فً أؼلب الدول النامٌة لوامه حكاٌات ومماالت صحفٌة  االستثمارومما ٌإسؾ له ان التطلع نحو  

 العالم. اللتصادعلى معرفة منهجٌة تساعد على تصور موضوعً  ارتكازهأكثر من 

، اإلنتاجٌةالسنوٌة من األصول الثابتة فً البنى التحتٌة والطالات  ةاإلضافبدا تكوٌن رأس المال الثابت،    

مطلع المرن الحالً على خلفٌة  الحصار. وٌمدر بالمتوسط السنوي نسبة الى  االنخفاضمن مستوٌات بالؽة 

%، وأعالها فً 05.9، وفً السنة األخٌرة 5108 -5115% للسنوات 07.3 اإلجمالًالناتج المحلً 

، وال نجزم بدلة هذه البٌانات لكنها لرٌبة من الوالع. فً العالم لنفس السنوات  5106-5103السنوات 

% 31.3% ؛ وفً كورٌا الجنوبٌة والصٌن 58.3%؛ وفً الدول متوسطة الدخل 53.8متوسط تلن النسبة 

 أعلى، استثماريالعرالً بحاجة ماسة الى جهد  االلتصاد% على التوالً. ومنها ٌستنتج كم ان 43و 

 اإلنتاجٌةبتكالٌؾ أدنى، بمضمون رفع معدالت مراكمة األصول العٌنٌة لتطوٌر البنى التحتٌة والطالات 

بل بما ٌُشٌّد حمٌمة على األرض والكفاءة. وٌُنتَظر من المطاع العام  باألنفاقبوتٌرة أسرع. فالعبرة لٌست 

الوطنً بداللة الناتج، وٌستحوذ على  االلتصادألنه ٌشكل ثلثً  االستثماربالدور الربٌسً  فً  االضطالع

الدولٌة التً تتطبلها عملٌات  االتصاالتوالتنظٌمٌة والتمنٌة والخبرة فً  اإلدارٌةأكثر من ذلن فً المدرات 

 المعمدة.  االستثمار

 المالٌة العامة وقطاع المال: -2

ترلٌون دٌنار؛  051بحوالً  5105بلؽت إٌرادات الموازنة العامة ذروتها عام   5108 -5100للسنوات  

 أوطؤ 5106ترلٌون دٌنار. وفً عام  055فً نطاق  5104أما النفمات فمد وصلت اعلى مستوٌاتها عام 

ات من ؼٌر النفط الخام ترلٌون دٌنار على التوالً. وأعلى إٌراد 74ترلٌون دٌنار و 54والنفمات  اإلٌرادات

..  لكن تلن البٌانات تمدٌرٌة أٌضا فً بعض مكوناتها. وتذبذب 5107ترلٌون دٌنار تمرٌبا عام  05

واضح ومتولع طالما النفط هو المصدر الربٌس للتموٌل وإٌراداته ٌتحكم بها السعر فً سوله  اإلٌرادات

الطلب  انتظامالدابم وعدم  االرتبانٌعنً  اداتباإلٌرالدولٌة. كما ان ربط األنفاق الحكومً مٌكانٌكٌا 

ؼٌر النفطً ال ٌمدم حالّ لمعضلة  االلتصادؼٌر النفطٌة أن توسع  لإلٌراداتوالتشؽٌل. وٌدل الحجم المحدود 
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حسب األنشطة وتنظٌمه، مع توجه مختلؾ فً فلسفة وإدارة  االلتصادتموٌل األنفاق العام ما لم تتؽٌر بنٌة 

 العامة.  اإلٌراداتتطوٌر 

ترلٌون دٌنار عن عام  35.3بزٌادة  5108ترلٌون دٌنار عام  40.8رصٌد الدٌن الداخلً على الحكومة    

وهو منخفض نسبة الى الناتج المحلً ممارنة بمجموعة الدول متوسطة الدخل. أما الدٌن الخارجً  5104

وفً هذه السنة كان أدنى  5104عن مستوى عام  5108ملٌار دوالر عام  9.4رصٌده بممدار  ازدادفمد 

، بٌانات وزارة 5100ملٌار دوالر عما كان علٌه عام  5.4والحصٌلة زٌادته بممدار  5100منه لعام 

العرالً ال ٌمكن ان ٌوصؾ بثمل المدٌونٌة؛ ولم ٌسفر تعاون  االلتصادالتخطٌط. وتوضح هذه المإشرات أن 

الخارجٌة عن إلراض سخً. وفً  اتصاالتهتحدة، وكثافة العراق مع المإسسات المالٌة الدولٌة، واألمم الم

 استثماراتنفس الولت ال ٌبدو ان الدول المتمدمة والؽنٌة ترٌد مشاركة جادة فً إعادة األعمار أو تدفك 

أجنبٌة ذات تؤثٌر واضح. ومن الضروري إعادة تمٌٌم تجربة العراق فً هذا المجال لبل التطلع نحو دعم 

 الٌة.     خارجً فً ازمته الح

ترلٌون دٌنار وهً منخفضة نسبة  31الى  55وازدادت ودابع المطاع الخاص فً المصارؾ من حوالً     

ترلٌون دٌنار أكبر من الودابع لكنه دون  40 االبتمانالعرالً بالممارنة الدولٌة. وحجم  االلتصادالى حجم 

مساهمة لم ٌزل واطبا وهذه الصفة من الحجم المناسب للناتج المحلً. مجموع رإوس اموال الشركات ال

نتابج  التخلؾ التنظٌمً للمطاع الخاص، وأؼلب األسهم المتداولة فً السوق للمصارؾ. ولد تزاٌدت رإوس 

وتاُلَحظ العطالة  5108ترلٌون دٌنار عام  05الى  5100ترلٌون دٌنار تمرٌبا عام  4أموال المصارؾ من 

 ، لتشؽٌلها. االبتمانالودابع، وبالتالً  النسبٌة فً رإوس أموالها لعدم كفاٌة

 66.6فً الخارج، حوالً  واستثماراتإجمالً الموجودات األجنبٌة للبنن المركزي، ذهب وعملة أجنبٌة    

بلػ األساس النمدي،   5109. وفً نوفمبر، تشرٌن الثانً، 5151ملٌار دوالر، بٌانات البنن المركزي آذار 

ترلٌون دٌنار، علما ان العملة المصدرة هً  77.5ركزي والعملة المصدرة،  ودابع المصارؾ فً البنن الم

العملة فً التداول خارج المصارؾ إضافة على الممدار الذي تحتفظ به المصارؾ لطلبات زبابنها؛ والنمود 

ع ترلٌون دٌنار؛ والنمود بالتعرٌؾ الواس 86.5بالتعرٌؾ الضٌك، العملة فً التداول والودابع الجارٌة، 

 ترلٌون دٌنار.  015.9

ترلٌون دٌنار عملة  41.5ترلٌون دٌنار منها  77.83كانت النمود بالتعرٌؾ الضٌك  5108وفً نهاٌة عام  

ترلٌون دٌنار  07.6فً التداول، خارج المصارؾ، والبالً ودابع جارٌة؛ وعند َإضافة الودابع األخرى 

وهً لٌست كبٌرة ، وتسّمى نسبتها الى الناتج المحلً ترلٌون دٌنار،  95.4تكون النمود بالتعرٌؾ الواسع 

 التصادمن نمو الناتج ، لٌصبح  بؤسرعتتكاثر النمود   االبتمانالعمك المالً. ومع تزاٌد الودابع بالتفاعل مع 

نسبة األسهم وسندات الدٌن الى الناتج، وكلما كان  ارتفاعالعراق أعمك مالٌا. وتمترن زٌادة العمك المالً مع 

 اعمك مالٌا ٌصبح أكثر تحمال للدٌن الحكومً.  لتصاداال
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 :اإلنتاجأسعار النفط وفائض // ثانٌا 

 الطلب على النفط والفائض:   -1

الدول المتمدمة سٌاسة جدٌدة لوامها الخفض التدرٌجً لكثافة الطالة فً الوحدة  انتهجت 0974بعد عام 

من الناتج، وتوّخً خفضا أشد فً النفط لصالح الؽاز ومصادر الطالة من ؼٌر الولود األحفوري.  اإلضافٌة

% فً 6.65% والنفط 4.89كان المعدل السنوي لنمو الطلب على الطالة  0974و 0965بٌن عامً 

 0974% سنوٌا بٌن عامً 0.37% والنفط  0.93العالم. بٌنما إنخفض نمو الطلب على الطالة الى 

للحد من إستخدام الطالة عموما، والنفط خاصة،  R&D. ان توظٌؾ البحث والتطوٌر التكنولوجً 5111و

كان واضحا ُمعلنا.  لكن العامل التمنً لم ٌكن وحده، بل تؽٌر إلتصاد الدول المتمدمة فً بنٌته المطاعٌة نحو 

ات ؼٌر المنتجة للسلع، من إلتصاد ما بعد الصناعة. وعلى سبٌل األٌضاح إرتفعت حصة الخدمات، المطاع

؛ وآلخر سنة توفرت عنها 5108و 0961% فً تولٌد الناتج المحلً الفرنسً بٌن عامً 70% الى 46.9

% فً برٌطانٌا والوالٌات 00.5% و8.8بٌانات تملّص إسهام الصناعة التحوٌلٌة فً الناتج المحلً الى 

%، فً 0هام الزراعة فً الناتج المحلً دون المتحدة األمرٌكٌة على التوالً؛ ولدى الدولتٌن أصبح إس

% . تلن البنٌة األنتاجٌة الجدٌدة أثّرت فً الطلب على الطالة 1.95% والوالٌات المتحدة 1.63برٌطانٌا 

والنفط  بالعاللة مع نمو الدخل المومً للدول المتمدمة. ومن نتابج ذلن التحول فً األلتصاد والسٌاسات، بما 

م التً تعٌّن األسعار النهابٌة للمنتجات النفطٌة، هبط  النمو السنوي فً الطلب على فٌها الضرابب والرسو

نحو دون  0974-0965% للسنوات 6.06من  OECDالنفط لدول منظمة التعاون األلتصادي والتنمٌة 

، مع ان هذه المجموعة تضم دوال  ناهضة ولٌست جمٌعها 5111-0974% للمدة 1.77الواحد بالمابة 

 % سنوٌا. 1.05% الى 6.89وفً األتحاد األوربً تراجع من  متمدمة؛

بعد ان تولؾ نموه ؛ وفً  OECDأخذ حجم الطلب على النفط بالتنالص فً دول  5111ومنذ عام  

% سنوٌا. ومع ذلن عّوض زخم النمو والتصنٌع فً آسٌا عموما، 1.54األتحاد األوربً ٌتنالص بنسبة 

الة والنفط فً الدول المتمدمة. وفً العمدٌن من المرن الحالً حتى والصٌن خاصة، نمص الطلب على الط

% سنوٌا فً العالم. ونالحظ ان الزٌادة 0.46% والنفط 5.50كان نمو الطلب على الطالة  5108عام 

% واألخٌر فً طرٌمه 0.50النسبٌة السنوٌة فً الطلب على النفط أعلى للٌال من نمو السكان لنفس الفترة 

 أدنى. نحو معدالت 

وٌبدو ان النمو األلتصادي فً الصٌن ٌنتمل الى طور جدٌد، مؽادرا مرحلة التصنٌع المعجل، وٌمدر بحوالً 

. وال ٌخفى ان األعجوبة الصٌنٌة فً نمو األلتصاد والتجارة 5151% عام 5وربما  5109% عام 6.0

الطلب على النفط حتى اآلن. والهند الخارجٌة كان لها الدور الكبٌر فً تماسن إلتصاد العالم وحٌوٌته ونمو 

دوالر،  5111دون النمو الصٌنً فً طوره الجدٌد ومع حجمها األلتصادي، بمتوسط دخل للفرد لرٌبا من 

ال تُمّدم وعدا بتكرار التجربة الصٌنٌة ، على األلل فً المرٌب العاجل، واٌضا بمٌة جنوب آسٌا. كما ان 

وث داخل شرن الدخل المتوسط. وعند إضافة رهاب التلوث البٌبً الدول الناهضة بصفة عامة مهددة بالمك

الذي ٌهٌمن على الخطاب التنموي فً العالم، فمن المتولع تزاٌد ضؽط العوامل الكابحة ألستخدام النفط على 

 نطاق العالم بؤسره. 
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نطاق أوسع، وإذا ما حصل تمدم جوهري فً السٌطرة على إنتاج الكهرباء بالولود النووي، وانتشر على  

بالتزامن مع السٌارة الكهربابٌة، ٌترتب على تلن التطورات المحتملة صدمة ال ٌستهان بها أللتصاد الدول 

النفطٌة. بٌد ان التؽٌرات التمنٌة وتوظٌفها األلتصادي تدرٌجٌة، عادة، والمراءة المتؤنٌة للتارٌخ ال تسمح 

للولود األحفوري، على نحو ملموس، فً العمدٌن  فستهامنابالمبالؽة. أما الطالة المتجددة فمن المستبعد 

     المادمٌن على األلل، والولود الحٌوي ال ٌمكن التوسع به ألسباب مبٌنة فً محلها.   

% سنوٌا بٌن عامً 8.88عرض الحمابك األساسٌة نبٌن ان إنتاج دول منظمة أوبن تزاٌد بنسبة  والستكمال 

إذ نما طفٌفا، حوالً ُخمس  5111من الثبات فً المدة المتبمٌة حتى عام ؛ بٌنما بمً لرٌبا  0974و  0965

% سنوٌا. وبذلن تملصت حصة اوبن من 0.56بمً نموه واطبا  5111% سنوٌا. ومنذ عام 1.07الواحد ،

 مجموع النفط المنتج فً العالم الى جانب الزٌادة الكبٌرة فً طلبها الداخلً علٌه. 

ملٌون  99.67أصدرته أوبن عن سوق النفط العالمً بلػ الطلب على النفط من بٌانات آخر تمرٌر شهري 

%؛ 0ألؾ برمٌل ٌومٌا عن السنة السابمة وهً زٌادة طفٌفة ألل من  831بزٌادة  5109برمٌل ٌومٌا عام 

ملٌون برمٌل ٌومٌا لنفس السنة. بمعنى ان فابض  0.981بٌنما كانت الزٌادة فً انتاج النفط من خارج أوبن 

ملٌون برمٌل ٌومٌا عما كان علٌه  0.051عرض متحمك إالّ إذا ألدمت اوبن على خفض انتاجها بممدار ال

 0.45مع ّ العام السابك نجد ان الزٌادة السنوٌة فً الطلب العالمً  5108. وعند ممارنة عام 5108عام 

هكذا ٌتضح ان فابض ملٌون برمٌل ٌومٌا. و 5.97ملٌون برمٌل ٌومٌا؛ وزٌادة األنتاج من خارج أوبن 

العرض صار من خواص السوق النفطً. وللحفاظ على األسعار دون تدهور ٌتطلب األمر مجموعة متحالفة 

 من المنتجٌن تزاول دور المنتج األخٌر، اي تكتفً بإنتاج الفرق بٌن الطلب العالمً واألنتاج من خارجها. 

ج من خارج أوبن والزٌادة السنوٌة فً الطلب وعلى فرض استمرار هذا الفرق الكبٌر، بٌن زٌادة األنتا

 العالمً، تواجه دول منظمة اوبن صعوبات متزاٌدة فً مزاولة دور المنتج األخٌر.

دوالر، ٌبمى األنتاج من  71الى  61وهنا تنشؤ حلمة مفرؼة، ال شن فً ذلن: أوبن تحافظ على السعر بٌن 

ب، ألن السعر ٌشجع على األستثمار فً التراكٌب خارجها متزاٌدا بما ٌفوق الزٌادة السنوٌة فً الطل

الجٌولوجٌة المعمدة والنفوط ؼٌر التملٌدٌة. وللحفاظ على األسعار من فابض األنتاج المحتمل تُملّص إنتاجها 

... ثم ٌستمر التملٌص وتنحسر حصتها فً السوق العالمٌة. ومن الواضح أن خسارة أوبن نتٌجة خفض 

سارتها بمبول األسعار الواطبة. هذا صحٌح فً األمد المصٌر والمتوسط ولكن ماذا األنتاج أدنى كثٌرا من خ

بشؤن األمد البعٌد، آخذٌن باألعتبار حضور األطروحة البدٌلة بموة اٌضا " لنترن األسعار تنخفض حتى 

فعا".  لكن ٌنسحب المنتجون بالتكالٌؾ العالٌة وٌتولؾ األستثمار فً النفوط ؼٌر التملٌدٌة لٌعود السعر مرت

ارتفاع السعر بعد مدة من إنخفاضه سوؾ ٌُعٌد نمو األنتاج النفطً من خارج أوبن، وتتكرر الدورة ... إلى 

أمد ٌطول. وفً هذا المعترن تحتاج اوبن الى تعاون بمٌة المصدرٌن، واٌضا ال ٌستبعد توجه بعض الدول 

رار على األستثمار واألنتاج حتى لو إمتنعت اوبن الى تمدٌم إعانات سخٌة للمنتجٌن بالتكالٌؾ العالٌة لألستم

عن خفض األنتاج لتعدٌل األسعار. فً السنوات المرٌبة المادمة ثمة فرصة لتعاون أوبن مع روسٌا، وللدول 

 األخرى سٌاساتها أٌضا. 
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من ألؾ برمٌل ٌومٌا ، بٌنما ٌزداد األنتاج  61زٌادة الطلب العالمً بممدار طفٌؾ  5151المتولع لعام 

ملٌون برمٌل ٌومٌا. ولذا ٌتطلب الحفاظ على السعر خفضا مناسبا فً األنتاج  0.771خارج أوبن بما ٌمدر 

 على توزٌع أعبابه.  االتفاقلد ٌصعب 

بل كان من لبل. وال بد من األنتباه الى  5151الفابض النفطً ، كما تمدم، ال ٌُفسر فمط بعدم نمو الطلب عام 

فً إٌران ولٌبٌا وفنزوٌال ، ولو عادت هذه الدول الى وضعها األعتٌادي فإن الزٌادة تعثر أو إعالة األنتاج 

ملٌون برمٌل ٌومٌا، ضمن أوبن، باألضافة الى المستوٌات الحالٌة.  3المحتملة فً األنتاج لد تصل الى 

بها فاعلة. وٌمتضً األمر، آنبذ، إستراتٌجٌات مختلفة على المستوى الوطنً والمنظمة بمجموعها بفرض بما

عام  ألؾ برمٌل ٌومٌا فً شباط ، فبراٌر، 546ٌبٌن التمرٌر األخٌر للمنظمة ان انتاجها لد نمص بممدار 

عن مستوى كانون الثانً ، ٌناٌر، من نفس السنة؛ لكن إنتاج السعودٌة لرٌب من معدالت عام  5151

 ومٌا.ألؾ برمٌل ٌ 611بٌن نصؾ ملٌون برمٌل الى  5108وأدنى من عام  5109

على المستوى الكلً، ووتابر نموه والتؽٌرات المنتظمة فً بنٌته، وارتباط لطاع الطالة بالٌات نظام  اإلنتاج

العالمً والمستحدثات التمنٌة، وفً ضوء األنماط المعروفة لحركات األسعار والتكالٌؾ،  االلتصاد

األزمة إضافة على وباء كورونا واألعالم  والسٌاسات التً زاولتها دول العالم فعال، تلن العوامل أنتجت هذه

 الذي له دور اٌضا فً بناء التولعات.   

 أسعار النفط -2

، ومن خصابصها المعروفة تذبذب أسعارها واالستخراجالنفط من السلع األولٌة ، منتجات الزراعة والتعدٌن 

. ومن المعروؾ ان مرونة الطلب السعرٌة على تلن المجموعة باالنتظاموتملبها عبر دورات ال تتصؾ 

السلعٌة واطبة، ولذا من المنطمً حساسٌتها العالٌة لفابض العرض أو الطلب. وتسمى مجموعة السلع ذات 

،فً ممابل أسعار سلع الصناعة التحوٌلٌة، وإلى حد كبٌر الخدمات، التً  Flexاألسعار اللٌنة أو المّطاطة 

 BPلشركة النفط البرٌطانٌة  اإلحصابٌة. وإستنادا الى النشرة Stickyأو عصٌة  Fixصلبة توصؾ بؤنها 

، لوسا ٌنحنً 5108و 0860ٌرسم، بٌن عامً  5108فإن سعر النفط محسوبا بالموة الشرابٌة لدوالرات 

أٌضا ال الى األسفل، او معادلة من الدرجة الثانٌة بنهاٌة صؽرى. وان التذبذب والتملب واضح للعٌان و

، بحٌث لد تطول مدة السعر المنخفض. وال شن ان ذلن المسار السعري كان محصلة باالنتظامٌتصؾ 

العالمً فً جانب الطلب. وال ٌنكر تحكم  االلتصادانب العرض ونمو حجم جلعوامل التطور التكنولوجً من 

ن تحوال جذرٌا لد حصل نهاٌة والتسعٌر حتى نهاٌة الستٌنات؛ وا اإلنتاجالشركات األحتكارٌة الكبرى فً 

لٌنتزع النفط من الترتٌبات التً أدارتها الشركات من لَبل الى سوق إعتٌادي هٌمنت علٌه منظمة  0973عام 

. واعتمدت الدول المستهلكة سٌاسات تتحكم باألسعار النهابٌة باالنحسارأوبن إبتداءا ثم أخذت، تلن الهٌمنة، 

سعار النفط الخام. وطالت تلن السٌاسات التكنولوجٌا لتملٌل مدخل الطالة وتإثر فً الطلب بؤشد من فاعلٌة أ

فً عملٌة إنتاج السلع والخدمات، إضافة على ضوابط البٌبة، ومنظومات البنى التحتٌة لنظام الطالة، على 

 الطلب للتؽٌرات السعرٌة.    استجابةالمستوى الوطنً، والتً تعرلل، 
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 (1الشكل )

 2018-1861للنفط  األسعار الحقٌقٌة

 

( للنفط المرجعً العالمً فً ولته، وفً السنوات األخٌرة سعر 0. السعر فً الشكل رلم )BPإعداد الباحث، البٌانات من 

 .Brentبرنت 

 بدأتثم دورة أخرى  0980وتراجعها بعد عام  0974( التحول الكبٌر فً األسعار  عام 0وٌُظهر الشكل )

% سنوٌا تمرٌبا. وبٌن 0األسعار فً األتجاه العام بمعدل  انخفضت 0974و 0860. بٌن عامً 5111عام 

% تمرٌبا. لكن منذ 1.6% وهو 0العام بمعدل سنوي دون  االتجاه، فً  ازدادت 5108و  0974عامً 

وٌل على %. والخالصة ال ٌمكن التع5.8كان تزاٌدها سرٌعا بمعدل سنوي  5108وحتى عام  5111عام 

 تزاٌد األسعار الحمٌمٌة للنفط، فً األمد البعٌد، بانتظام.

فابض العرض الفعلً ٌسبب هبوطا حادا فً السعر عندما ٌتصور المتعاملون فً السوق انه سوؾ ٌستمر 

لم ٌكن لسٌاسات الخزٌن، على ما ٌظهر، دور فً نزول  5151لمدة لادمة. وهذه المرة نهاٌة شباط عام 

كما كانت من لبل، بل   OECDالمخزونات النفطٌة لمجموعة دول  استمرارهرت البٌانات السعر. إذ أظ

 ٌوم من النفط.  93، وتعادل إستهالن 5109% عام 5المخزونات بؤكثر من   ازدادت

ولمالحظة الفرق بٌن حركة أسعار السلع األولٌة واسعار منتجات الصناعة التحوٌلٌة نعرض الرسم البٌانً  

، حٌث المسار الوسط المستمر لألسعار الحمٌمٌة للمكابن والمعدات النفطٌة، والمنحنٌٌن  المتملبٌن (5التالً )

. ولشدة تملب األسعار وعدم WTIومتوسط الكثافة لؽرب تكساس Brentللسعر الحمٌمً لنفط، برنت 
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الدول المصدرة للنفط  انتفعتاألنتظام ٌختلؾ الحكم على إتجاه حركة األسعار حسب المدى الزمنً. وعموما 

 أسعاره بؤعلى من األرلام المٌاسٌة ألسعار المستوردات.  ارتفاعمن 

 (2الشكل )

 2020-1965األرقام القٌاسٌة ألسعار النفط  والمكائن والمعدات النفطٌة للمدة 

 2020بدوالرات كانون الثانً ، ٌناٌر، عام 

 

اسً ألسعار المستهلن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إعداد الباحث، األسعار األسمٌة مخفضة بالرلم المٌ

سعر نفط ؼرب تكساس  wt؛ eqومن ثم تحوٌلها الى أرلام لٌاسٌة. الرلم المٌاسً ألسعار المعدات النفطٌة 

 سعر نفط برنت.  brمتوسط الكثافة؛

الطلب علٌه سوؾ  وٌستنتج من ذلن فً حالة بماء األسعار الحمٌمٌة للنفط ثابتة ومع المعدل الواطا لنمو

بالمتوسط للفرد. وتواجه الدول النفطٌة صعوبات فً الحفاظ على مستوى   الحمٌمً من النفط اإلٌرادٌتملص 

المعٌشة وترلٌته. بل وتمترب تدرٌجٌا من شحة العملة األجنبٌة ولٌد مٌزان المدفوعات على التنمٌة 

موٌة فً لطاعات أخرى وعلى وجه . ولٌس أمامها سوى العزم على تحمٌك نجاحات تنااللتصادٌة

 الخصوص الصناعة التحوٌلٌة. 

وثمة مالحظة حول التفاعل بٌن  التولعات السعرٌة واألسواق المستمبلٌة للنفط والتً ٌنسب لهما البعض  

وتعمل  Financialالتؽٌر العنٌؾ فً األسعار*.  ومن المعروؾ ان األسواق المستمبلٌة للنفط هً مالٌة 

. وال شن ان التولعات هً العامل األكثر تؤثٌرا فً عمل األسواق المستمبلٌة.  Speculationبالمضاربة 
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والظاهر ان المضاربة فً السوق النفطٌة لٌست إستمرارٌة، وٌؤتً األستمرار من سوق النفط العٌنً، كما ان 

. وال ٌمكن فابض العرض او الطلب فً السوق العٌنً هو البادئ لتكوٌن التولعات وسخونة المضاربة

تمود األسعار الفورٌة بل هما فً  الجزم، عبر وسابل التحلٌل الكمً المتعارؾ علٌها، بؤن األسعار المستمبلٌة 

تفاعل دابم، وٌتؽٌران سوٌة. وٌمكن المول ان األسواق المستمبلٌة لد أضافت عامال آخر الى حركة أسعار 

 النفط  مع خاصٌة أسعار السلع األولٌة.  

 

 (3)الشكل 

 2018 -1980التجارة الخارجٌة بالنفط وسعره للسنوات 

 

. صافً إستٌرادات النفط Energy Statistical Review BPالمصدر إعداد الباحث، البٌانات من 

؛ صادرات النفط من بمٌة العالم resim؛ إستٌرادات النفط لبمٌة العالم usnimللوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

resexحمٌمً ؛ سعر النفط الrop . 
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 كلفة برمٌل النفط وسعره التعادلً: // ثالثا

 مفهوم الكلفة والسعر التعادلً:   -1

والتشؽٌل لجمٌع المراحل: أي  كافة  االستثمارتشمل الكلفة الكلٌة للبرمٌل الموارد التً وّظفت فً عملٌات  

 اإلنتاجٌةوالتمٌٌم، ثم حفر اآلبار  االستكشاؾما ٌنفك رأسمالٌا من البداٌة الى النهاٌة بما فً ذلن آبار 

وإنشآتها الداخلٌة والسطحٌة ... ومعدات ومكابن الحمن والفصل والضخ ... ، وشبكات األنابٌب الحملٌة 

ومتعلماتها وصوال الى نماط تجهٌز النفط الخام؛ ونفمات التشؽٌل مثل تعوٌضات المشتؽلٌن والمستلزمات 

مات شراء الخدمات األنتاجٌة والتكمٌلٌة من شركات متخصصة، وتضاؾ السلعٌة والخدمٌة والصٌانة ... ونف

للكلفة العابد األعتٌادي على  االلتصادي. بٌنما ٌتضمن التعرٌؾ التشؽٌلٌةالرسوم الحكومٌة عادة الى النفمات 

فً  رأس المال وٌستبعد الرسوم الحكومٌة.  وتعتمد بٌانات التكالٌؾ المستخدمة ألعداد العاللات المعروضة

. والبٌانات المتاحة لٌست دلٌمة االلتصادي( التعرٌؾ المحاسبً آنفا لعدم توفر بٌانات بالتعرٌؾ 0الشكل )

تماما للممارنة إذ تختلؾ الشركات والدول فً وجود اوعدم وجود الرسوم الحكومٌة وأٌضا مدفوعات الفابدة، 

لعدد من الدول على  صرتت دابما مفّصلة إذ تماناتها  لٌسوٌتعذر الحذؾ  والتوحٌد ألن التكالٌؾ المتاحة بٌ

 تمسٌمها الى رأسمالٌة وتشؽٌلٌة. والتكالٌؾ موضوع البحث هً متوسطات على نطاق الدولة وتُعَد  وتنشر

فً أولات متباٌنة ومن جهات عدة ولذا تختلؾ، بهذا المدر أو ذان، من مصدر آلخر. ومع ذلن ال تإثر هذه 

أهمٌة التحفظ  اإلٌضاحالفرولات كثٌرا فً التعّرؾ على نمط العاللة بٌن الكلفة واألنتاج. والمصد من هذا 

 .وعدم الجزم فً التعامل مع التمدٌرات المنشورة فً المصادر الثانوٌة

للنفط فهو السعر الذي ٌساوي الكلفة الكلٌة للبرمٌل فً الببر  Break-Even Priceأما السعر التعادلً  

الحدي وهو الببر األخٌر الُمجزي أو الممكن مالٌا للمستثمر فً العالم. والسعر التعادلً هو السعر التوازنً 

Equilibrium Price بد جمٌع العناصر المشتركة فً عندما تعّرؾ الكلفة إلتصادٌا أي تحتوي عوا

األنتاج. وٌحدد السعر التعادلً، بهذا المعنى، األستثمار الذي ٌنحسر عن التراكٌب الجٌولوجٌة والبٌبات 

فً األمد  اإلنتاجٌعنً  االستثمارحٌثما تتجاوز الكلفة الكلٌة الممدرة سعر النفط المتولع،  ولرار  االلتصادٌة

من عدمه فً حمول اآلبار المنتجة وٌكون  اإلنتاجفً األمد المصٌر فهو الذي ٌعٌن البعٌد. أما السعر التعادلً 

بالممدار الذي ٌؽطً النفمات التشؽٌلٌة، ألن النفمات الرأسمالٌة لد تكبّدها المستثمر فً الماضً وال ٌساعد 

تؽٌرة  أي المرتبطة إٌماؾ األنتاج فً إستعادتها او خفضها. وأحٌانا تهتم الشركات بالنفمات التشؽٌلٌة الم

عند النظر فً برامج األنتاج، ألن بعض النفمات التشؽٌلٌة بطٌبة التؽٌر اوال ٌمكن التخلص  االستخراجبحجم 

، فورا، نتٌجة أللتزامات أو تعالدات سابمة. ولذا نجد ان سعر النفط أواخر آذار عام اإلنتاجمنها بإٌماؾ 

حوالً نصؾ األنتاج العالمً ومع ذلن ٌستمر األستخراج. ألن هو دون الكلفة الكلٌة لبرمٌل النفط ل 5151

 لرار األنتاج، فً مثل هذه األحوال، ٌستهدؾ إستدناء الخسابر ولٌس تعظٌم األرباح. 

مع األسعار الجارٌة دابما، ولذلن تعزؾ الشركات والحكومات عن  لالنسجاموتتؽٌر األسعار المتولعة  

تجاوز الكلفة الكلٌة للبرمٌل السعر المتولع، وتتجه األستثمارات الى تجدٌد األستثمار فً الحمول حٌث ت

المناطك ذات التكالٌؾ األدنى. وفً نفس الولت ٌجري البحث حثٌثا عن تكنولوجٌات بدٌلة وترتٌبات تنظٌمٌة 

مؽاٌرة لخفض التكالٌؾ؛ واٌضا تظهر الشحة، فابض الطلب، فً السوق، وتتفاعل جمٌع هذه العوامل لتعدٌل 
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ال تتوفر لها أدنى  5151األسعار والتكالٌؾ والعرض والطلب. والمهم ان األسعار الحالٌة، بداٌة نٌسان، 

ملٌون برمٌل فً الٌوم دون اسعار تتجاوز  011، إذ ال ٌمكن لمطاع النفط فً العالم إنتاج االستمرارممومات 

 دوالر. 65أو  61دوالر للبرمٌل وعلى أمل صعودها فوق  51

للبرمٌل التً  االلتصادٌةالى تعرٌؾ الرٌع النفطً بؤنه الفرق بٌن  السعر والكلفة  االنتباهالمفٌد  واآلن من

 45تتضمن العوابد على رأس المال. والرٌع بمفهومه هذا ٌتؽٌر، فهو صفر فً الببر الحدي وٌزٌد على 

وال ٌكون الرٌع دابما دوالر لبرمٌل  النفط .  55دوالر للبرمٌل فً بعض دول الشرق األوسط عند سعر 

على رأسمالها المستثمر تمتطع  االعتٌاديللحكومة وحدها ، بل ان الشركات التً تتماضى أكثر من العابد 

 جزءا منه. 

وما دام السعر، فً األمد البعٌد، ٌتحرن منسجما مع الكلفة الكلٌة للبرمٌل فً الببر الحدي على مستوى  

بٌن الكلفة الكلٌة للبرمٌل فً الببر الحدي والكلفة الكلٌة للبرمٌل فً حمل  العالم فالرٌع، تبعا لذلن هو الفرق

 ازدادالنفطً فً تراكٌب جٌولوجٌة ذات تكالٌؾ أعلى فً العالم  اإلنتاجمعٌن لبلد ما. ولذلن كلما توّؼل 

 الرٌع النفطً فً الدول واطبة التكالٌؾ ومنها العراق والسعودٌة والكوٌت. 

% من نفط العالم. 73.6( تلن الحمابك فمد أعد من بٌانات التكالٌؾ لعشرٌن دولة تنتج 4وٌوضح الشكل )

ولذا ٌمكن النظر الٌها بصفتها تمثل الطٌؾ العالمً للتكالٌؾ. ولد رتبت الدول تصاعدٌا حسب الكلفة الكلٌة 

%. والمحور األفمً 011الفرض، للبرمٌل ومراكمة انتاجها تباعا ومجموعه ٌمثل كل انتاج العالم، حسب 

هو األنتاج العالمً تصاعدٌا، وعلى المحور العمودي بمٌة المتؽٌرات وهً التكالٌؾ والفوابض والسعر. 

والنمط المعروض معادالت األنحدار بٌن كل من المتؽٌرات وأألنتاج العالمً للنفط. ولدراسة النمط الذي 

، ٌمثلها المنحنى الصاعد األعلى ، تتزاٌد مع تزاٌد حجم  tcٌل ٌعرضه الشكل نبٌن أن: الكلفة الكلٌة للبرم

فً الببر الحدي، والسعر السابد هو خط أفمً ٌوازي   دوالر 51األنتاج العالمً للنفط  وتكون فً نطاق 

حجم األنتاج ، وتعٌن نمطة تماطع السعر مع منحنى التكالٌؾ حجم األنتاج المسموح به فً العالم عند ذلن 

دوالر فً التخوم. اما الفوابض  55وتتجاوز  oexوالمنحنى الصاعد األسفل ٌمثل الكلفة المتؽٌرة  السعر. 

دوالر وهً: المنحنى النازل األعلى فهو فابض العملٌات  55فمد جرى حسابها على فرض سعر البرمٌل 

والرٌع. والمنحنى لبرمٌل النفط  والذي ٌؽطً النفمات الراسمالٌة والعابد على راس المال  OSUالجارٌة 

دوالر لرٌب من السعر التعادلً فً  55ٌعادل العابد على راس المال والرٌع. والسعر  suالنازل األسفل 

دوالر كٌؾ ٌتجاوزه منحنى التكالٌؾ الكلٌة للبرمٌل  55الببر الحدي المنتج فً العالم. ونالحظ الخط األفمً 

التكالٌؾ التشؽٌلٌة فً الطرؾ المصً من الٌمٌن. إن % من إنتاج النفط العالمً ، بل وتتجاوزه 61دون 

منحنى التكالٌؾ الكلٌة للبرمٌل محسوب من البٌانات المذكورة آنفا ولو أضٌؾ العابد الضروري على رأس 

من نمطة تماطعه الحالٌة  دوالر الى الٌسار 55الى األعلى وٌتماطع مع خط السعر  tcالمال ٌرتفع المنحنى 

 ر من األنتاج النفطً فً العالم ٌدخل نطاق الخسارة.بمعنى ان جزءا أكب
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 (4الشكل )

 النفطً فً العالم لإلنتاجكلفة برمٌل النفط بالدوالر والفائض إزاء المتجمع الصاعد 

 

 

المصدر: إعداد الباحث، المنحنٌات معادالت إنحدار من الدرجة الثالثة.            

 األسعار: انخفاضخسائر  -2

 اعتمدتللبرمٌل  دوالر 55ها طكما سلؾ ان الخسابر الممدرة مع مستوٌات األسعار الحالٌة ومتوس 

التعرٌؾ المحاسبً للكلفة ولو أضٌؾ العابد على راس المال تظهر على نحو أكبر. وٌعبر عنها حسب دول 

النفطً الذي ال زال مربحا فمد انخفض فٌها الرٌع الى حد  اإلنتاج(. اما فً الدول ذات 5العٌنة الشكل )

األزمة لبعضها. والرٌع النفطً للدول المصدرة هو نمد اجنبً إضافة على تموٌل األنفاق الحكومً ما 

الفادح تهوٌل مخاطر انخفاض األسعار، أذ من ؼٌر الممكن  الخطؤٌعّرضها الى عجز مزدوج. ومن 

 عها الحكومات تدارن تبعاته.لمدة ال تستطٌع م استمرارها

كما ان المشكلة، على األلل هذه المرة، ال تخص الدول المصدرة للنفط والمعتمدة على موارده بل تطال دول 

 أخرى مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا وؼٌرها إذ تعانً الشركات النفطٌة هنان خسابر ضخمة. 
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مع هذه  اإلنتاجفً  االستمرارواسعار أسهمهما تتدهور فال تستطٌع  االلتراضوتواجه صعوبات فً  

 األسعار وٌصعب علٌها التولؾ أٌضا.

 (5الشكل )

 دوالر للبرمٌل 25الخسائر  واألرباح عند السعر المنخفض 

 

 المصدر: إعداد البحث ، وتمثل األعمدة الفرق بٌن السعر والكلفة.         

 

دوالر او نحو ذلن، والعٌا،  تختفً الخسابر وتتفاوت الدول ، آنذان، فً  55سعر النفط الى  عأرتفولو 

دوالر للبرمٌل، وتبمى مع ذلن  65فً النفوط ؼٌر التملٌدٌة إذا تجاوز سعر النفط  االستثمارالرٌع. وٌنتعش 

 دوالرا. 91مخزونات نفطٌة لٌست إلتصادٌة ألن الكلفة الكلٌة للبرمٌل تتخطى 

 قطاع النفط: مالحظة حول النفط الصخري واستقرار  -3

 عما كان علٌه عام  5151% عام 84إنتاج النفط والؽاز فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بنسبة  ازداد 

. وكانت نمطة التحول فً 5105،حٌث وصل أدنى مستوٌاته، وعام  5116% بٌن عامً 51. و2012

على الخارج فً الطالة. وتتجه السٌاسة هنان للتولؾ عن  االعتمادلخفض  5115التوجه الحاسم عام 

إستٌراد النفط كلٌا نهاٌة العمد الحالً واألكتفاء الذاتً من مجموع الطالة لبل ذلن. والنفط، والؽاز، 

الصخري، خلؾ لصة النجاح تلن. ومما له عاللة اصبحت اسعار النفط التعادلٌة ذات أهمٌة كبٌرة للوالٌات 
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المسؤلة ال تنحصر فً النفط الصخري واألسعار إنما التكنولوجٌا فً ؼاٌة األهمٌة. النفط  المتحدة . لكن

الصخري مثال والعً ٌبٌن ان مفهوم األحتٌاطٌات النفطٌة إلتصادي، ألن النفط فً المكان ٌكون إحتٌاطٌات، 

 او ال ٌكون، تبعا لألسعار والتكالٌؾ وللتكنولوجٌا الدور الكبٌر فً األخٌرة.

على الحفر  استخراجهأبرز ما ٌصطلح علٌه النفط ؼٌر التملٌدي وٌعتمد   Shale Oilفط الصخري الن

. الحفر العمودي Hydraulic fracturingاألفمً، بعد مسافة عمودٌة،  والتكسٌر، التثمٌب، الهٌدرولٌكً، 

ستخدم التكنولوجٌا درجة مع الحفر العمودي، وت 91األلدام ثم آالؾ أخرى أفمٌا، بزاوٌة  آلالؾٌتعّمك 

الهٌدرولٌكٌة لرشك الصخور وتثمٌبها ألستدرار النفط  ثم رفعه الى سطح الببر. ٌتطلب إنتاج النفط الصخري 

كمٌات هابلة من الماء، ممزوجة بمواد كٌمٌاوٌة لبماء الثموب مفتوحة، وهذه من اسباب التحفظ على التوسع 

أخرى، فً إنتاج النفط الخام  تتضمن إضرارا بٌبٌة ال ٌستهان  فً إنتاجه، ألن كثرة إستخدام المٌاه، مع مواد

 بها. وإضافة على تعمٌدات الحفر والتكنولوجٌا الهٌدرولٌكٌة تضاؾ تكالٌؾ إٌصال المٌاه الى الببر وسحبها.

دوالر. وعندما ٌتجاوز سعر  91دوالر الى اكثر من  41كلفة برمٌل النفط الصخري تتراوح بٌن ألل من    

دوالر فإن الكثٌر من إحتٌاطٌات النفوط الصخرٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  65دوالر وإلى  55 النفط

وٌنشط األستثمار ألستخراج المزٌد منها. بٌنما كلفة النفط التملٌدي تبدأ من مستوٌات واطبة  التصادٌةتصبح 

فً العالم. وتتخطى  كلفة  دوالر أو أكثر 41دوالر للبرمٌل فً الشرق األوسط، وتصل الى  01دون 

دوالر للبرمٌل من المنتجة فعال، ومنها فً برٌطانٌا على  51البرمٌل فً بعض النفوط التملٌدٌة، البحرٌة، 

 سبٌل المثال.

ولذلن فإن عملٌة التثمٌب او التخرٌم ضرورٌة  Tight Oilٌسمى النفط الصخري احٌانا المحصور   

الذي ٌوصؾ بالصالبة وٌحتاج الى تسخٌن  Oil shaleفطً  ألستخراجه. وهو ٌختلؾ عن الصخر الن

 لتسٌٌله، وتكالٌؾ انتاجه عالٌة كثٌرا ال تسمح بها مدٌات األسعار الحالٌة.

لببر النفط الضخري لصٌر، ولذا ٌوصؾ األستثمار فً هذه النفوط بالحساسٌة العالٌة  اإلنتاجًالعمر 

دوالر نزوال،  51ألستثمار عندما ٌمترب سعر النفط من للتؽٌرات فً أسعار النفط. فمن المتولع تولؾ ا

وٌتواصل مع تولع بمابه فوؾ مستوٌات التعادل مع الكلفة المتضمنة لمعدل العابد  وٌنشط عند ارتفاع السعر

الكافً على راس المال. وبعد ان أصبحت الوالٌات المتحدة المنتج األكبر للنفط فً العالم وفً نفس الولت 

ة لذا من المتولع أن تستدرج للتوافك مع كبار المنتجٌن على سٌاسات للحفاظ على مستوٌات بتكالٌؾ عالٌ

مرضٌة لألسعار. لكن، أٌضؤ، من الخطؤ تصور ان اسعار النفط لها أولوٌة فً الوالٌات المتحدة مثلما هً 

ان المدفوعات األمرٌكً الذي إعتاد على تحمل عجز فً مٌز فااللتصادفً روسٌا او المملكة السعودٌة. 

ملٌار دوالر ألدر على التعاٌش مع صدمات سعرٌة تضع إلتصاد الدول  811الخارجٌة الجارٌة ٌمارب 

األخرى فً محنة. وروسٌا انجزت تارٌخٌا تنوٌع إلتصادها ولو انها لم تزل ضمن الدول الناهضة بمعٌار 

ت واسعة تمكنها من المناورة. متوسط الناتج المحلً للفرد ؛ واعتادت على تؽٌر أسعار الصرؾ بمدٌا

كبٌرة نسبٌا بالنمد األجنبً من فوابض سابمة فً مٌزان مدفوعاتها  احتٌاطٌاتوالمملكة السعودٌة لدٌها 

الخارجٌة وتستطٌع إدامة األنفاق الحكومً بعجز لمدة كافٌة. ومن المتولع ان ٌفضً الحوار او التفاوض بٌن 

تمرار الى لطاع النفط عبر توزٌع مناسب ألعباء تنظٌم األنتاج. األطراؾ الثالثة الى تسوٌة تعٌد األس



 
 

17 
 

بٌن األطراؾ الثالثة ومن معهم لٌست صفرٌة فً جوهرها ألن الهدؾ المشترن هو  Gameفالمباراة 

األسعار المناسبة. فهب ان األسعار المتدنٌة أخرجت األنتاج عالً الكلفة، ومنه النفط الصخري، من الساحة 

 االستثمارج مإلت. والنفط الصخري سرعان ما ٌعود بعد ارتفاع األسعار ألن المدة بٌن بداٌة فإن هذا الخرو

 الفعلً لصٌرة وهذه من مزاٌا التكنولوجٌا األحدث وتعدد المنتجٌن هنان.   واإلنتاج

(6الشكل رقم )  

ر وسعر  نفط غرب تكساس متوسط الكثافةفكلفة الح  

 

 سعر النفط. wtip؛  dril. كلفة الحفر FREDالمصدر : إعداد الباحث، البٌانات من 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 عجز الموازنة الحكومٌة وتموٌله فً العراق://  رابعا

 اساسٌةمفاهٌم   -1

للمّراء تعارفت علٌه  مؤلوؾٌسمى الفرق بٌن إنفاق الحكومة وإٌراداتها عجز الموازنة وهو موضوع   

الحكومات منذ زمن بعٌد، وأصبح التعبٌر األبرز لصدمة كورونا. إذ تشٌر بٌانات منتصؾ ابرٌل، نٌسان، ان 

، باستثناء لبرص ولوكسمبرغ وسنؽافورة وهونن كونن، تدٌر إنفالها  مع 5151جمٌع الدول المتطورة عام 

الدول التً تصنؾ بانها ناهضة او نامٌة، عدا لطر،  ٌعجموعجز ال نظٌر له بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. 

تواجه ذات المشكلة؛ وكذلن الدول واطبة الدخل سوى جمهورٌة الكونؽو. وٌماس العجز عادة بنسبة من 

 .المحتملةالوطنً وآثاره  االلتصادلبٌان ثمله  فً  اإلجمالًالناتج المحلً 

من : ضرابب مباشرة على الثروات واألرباح  االعتٌادي صادااللتتؤتً إٌرادات الموازنات العامة، فً       

واألجور؛ ورسوم على التراخٌص ونمل الملكٌة والخدمات السٌادٌة؛ وضرابب ؼٌر مباشرة تستوفى على 

مثل ضرابب المٌمة المضافة ...،  مختلؾ أشكال التصرؾ بالدخل ومنها على المستوردات والمبٌعات،

وسواها؛ وأٌضا حصة الموازنة من أرباح شركات األعمال، المالٌة وؼٌر المالٌة، التابعة للدولة. ولذا 

مع هبوط النشاط األلتصادي، ومن جهة اخرى فرضت األزمة على الدول نفمات إضافٌة  اإلٌراداتتنخفض 

ات الخاسرة وؼٌرها، وبذلن ٌتسع العجز وتبرز صعوبات للمطاع الصحً وتعوٌضات البطالة وإسناد الشرك

 .  استثنابٌةتموٌله واآلثار السلبٌة للتموٌل بتدابٌر 

، ولهذا نشٌر الى تموٌل االعتٌاديالنمطً،  االلتصادلكن عجز الموازنة العامة للعراق ٌختلؾ عنه فً      

 فً األخٌر مع النموذج النمطً.   االلتصاديالعجز بصفة عامة وننتمل الى العراق ونمارن مضمونه 

 تموٌل العجز -2

؛  Billsٌمول العجز، عادة، بإصدار اوراق دٌن حكومً  منها لألمد المصٌر، سنة فما دون، تسمى حواالت

وهنان فبة منها آلجال بٌن سنتٌن الى  Bondsواخرى لألمد المتوسط والبعٌد  ٌطلك علٌها عادة سندات 

. وفً الؽالب تنسب الحواالت للخزانة والسندات Notesمرٌكٌة إشعارات عشر سنوات تسمٌها الحكومة األ

 971للحكومة وهً تسمٌات ال أكثر. والحواالت أوراق خصم فالمشتري ٌدفع ألل من المٌمة األسمٌة مثال 

ة عند السداد؛ بٌنما السندات بفابدة اي ٌدفع المشتري كامل المٌمة األسمٌة للسند وٌستلم فابد 0111لٌستلم 

، كل ستة أشهر مثال،  لحٌن األجل. والفابدة على السندات منها بسعر ثابت، وفً اخرى ٌُجزأ سعر بانتظام

الفابدة الى ثابت ومتؽٌر حسب معدل التضخم. وجمٌع اسعار الفابدة واسعار الخصم على اساس سنوي 

% من المٌمة 0ثة أشهر % ٌمصد منه سنوٌا أي على الثال4فعندما ٌمال حوالة خزانة لثالثة أشهر بسعر 

 األسمٌة للحوالة، وجمٌع اسعار الفابدة، الخصم، على اساس سنوي. 

الدولٌة،  مثل الوالٌات المتحدة ودول منطمة الٌورو  االحتٌاطٌةفً دول العمالت الصعبة، وهً العمالت    

الحكومً بعمالت تلن  وبرٌطانٌا وسوٌسرا والٌابان ... وعدد للٌل من الدول األخرى، تَصدر أوراق الدٌن

 االلتراضالدول وٌمتنٌها مواطنون ومإسسات وطنٌة واجانب ومإسسات اجنبٌة. ولذلن ٌختفً التمٌٌز بٌن 

جمٌع البنون المركزٌة للدول الناهضة والنامٌة وحتى المتمدمة تستثمر أؼلب  ولإلٌضاحالداخلً والخارجً. 
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: صادرة من الحكومة األمرٌكٌة، وهً المكون األكبر، الدولٌة بسندات حكومٌة وحواالت خزانة احتٌاطاتها

، ومن برٌطانٌا والٌابان وسوٌسرا ... وهكذا. االبتمانٌةثم أوراق دٌن لحكومات منطمة الٌورو عالٌة الجدارة 

المالً العابر للحدود،  واالستثمارعالمً فً التجارة الخارجٌة  استخداموذلن ألن عمالت تلن الدول ذات 

 وعندما ٌمال األسواق المالٌة الدولٌة فالممصود بها اساسا أسواق األصول المالٌة الممومة بتلن العمالت. 

وتُصِدر بمٌة دول العالم، وخاصة الناهضة وعموم متوسطة الدخل والفمٌرة، اوراق الدٌن بعمالتها    

عند  المالً. وتلجؤ لالستثمارتنً األجانب تلن األوراق الداخلً، فمن النادر أن ٌم لاللتراضالوطنٌة 

الخارجً الى إصدار اوراق دٌن بالعمالت الصعبة، آنفة الذكر، ومع ذلن تواجه صعوبات فً  االلتراض

السٌادٌة، ألؼلب هذه الدول واطا، وعلى  االبتمانٌةتسوٌمها حتى بمعدالت فابدة مرتفعة ألن تمٌٌم الجدارة 

المشهورة والمعتمدة فً األسواق المالٌة الدولٌة. ولذا تضطر الى  االبتمانًوت التمٌٌم نحو تبالػ به بٌ

 المباشر من حكومات الدول المتمدمة والمصارؾ بشروط صعبة. االلتراض

والسإال الضروري لماذا تمترض حكومات الدول النامٌة من الخارج لتموٌل عجوزات موازناتها العامة،  

خاطبة ومضللة أشٌعت بٌن الناس وهً عدم توفر ما ٌكفً من الموارد الداخلٌة  ومع األسؾ ثمة إجابة

المالً. بٌنما الحمٌمة إّن األلتراض من الخارج، وإن كان للموازنة المالٌة شكال، فهو لتموٌل  لتموٌل العجز

ن التجاري عجز مٌزان المدفوعات، الخارجٌة، الذي ٌسمى الحساب الجاري. والجزء الربٌسً فٌه هو المٌزا

تلن الدول من السلع والخدمات أكبر من صادراتها وال ٌوجد تموٌل تعوٌضً تلمابً  استٌراداتألن 

ٌستوعب العجز التجاري مثل األستثمار األجنبً أو تحوٌالت دخل كبٌرة، وفً نفس الولت ال تتوفر لدٌها 

دفوعات بالعملة األجنبٌة أكبر من إحتٌاطٌات كافٌة من العملة األجنبٌة لسد الفجوة. بتعبٌر آخر ان الم

بالعملة األجنبٌة لتموٌل هذا العجز ولٌس عجز الموازنة العامة.  االلتراضالممبوضات ولذلن ال بد من 

وصار من الواضح ان الدولة النامٌة ال تمترض من الخارج عندما ٌكون مٌزان المدفوعات الخارجٌة فابضا 

امة؛ واٌضا حتى لو تولعت الحكومات عجزا كبٌرا فً المٌزان او متوازنا مهما بلػ عجز الموازنة الع

 الخارجً ال تمترض من الخارج إن كان لدٌها إحتٌاطٌات كافٌة من العملة األجنبٌة لتموٌله.

 عجز الموازنة فً العراق:   -3

ن ٌمترن العجز المالً فً العراق دابما بعجز مٌزان المدفوعات، ومما ٌإسؾ له ٌكتفً  كبار المسإولٌ 

 المؤلوؾوالخبراء بوصؾ المشكلة فً عدم كفاٌة إٌرادات صادرات النفط لألنفاق الحكومً، بل صار من 

بالرواتب، مع إؼفال عجٌب لعجز مٌزان المدفوعات الخارجٌة. بٌنما ٌعلم الجمٌع  ممارنة لٌمة مبٌعات النفط 

العراق، الحكومٌة والخاصة،  من السلع ان إٌرادات النفط هً المصدر الوحٌد، تمرٌبا، لتموٌل مستوردات 

والخدمات والمدفوعات الخارجٌة األخرى. إن عجز الموازنة العامة لٌس جدٌدا على العراق بل ظهر من 

. والترن 5104ومنذ عام  5119مرورا بسنوات الحصار كلها؛ وفً  5113وحتى  0983أواخر عام 

مٌزان الخارجً. ومن البدٌهً ان العجز فً العراق عجز الموازنة العامة فً جمٌع تلن السنوات بعجز ال

مزدوج او توأم، كما ٌمال، ألن صادرات النفط إٌرادات للموازنة الحكومٌة وهً، فً نفس الولت، جمٌع 

األلتراض من الخارج والملٌل من األستثمار األجنبً.  ممبوضات العراق من العملة األجنبٌة، تمرٌبا، عدا

عجز الموازنة العامة ذا أهمٌة لعموم الشعب فً الثمانٌنات، والجواب بسٌط ألن  ولنتساءل، لماذا لم ٌكن
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والسنوات  5119عجز المٌزان الخارجً وجد تموٌال سهال بالمروض األجنبٌة آنذان. وأٌضا، فً عام 

بٌة. األخٌرة ألن األحتٌاطٌات الدولٌة للبنن المركزي تكفّلت بالفجوة بٌن مدفوعات وممبوضات العملة األجن

بٌنما فً زمن الحصار إذ لم ٌتهٌؤ للعراق تموٌال سهال لعجز المٌزان الخارجً، بعد إنمطاع المورد النفطً 

او تمٌٌده بشدة، عاش العرالٌون شظؾ العٌش والمشمة البالؽة. وشهد العراق تضخما جامحا لم ٌكن متخٌال 

المتواصل والمتسارع فً  االرتفاعو عبّر عنه فً بلد مثله، مرتبطا بتدهور المٌمة الخارجٌة للعملة الوطنٌة 

 سعر الدوالر الذي لاد حركة المستوى العام لألسعار تلن السنٌن.  

دوالر وتشٌر  59.63ماٌو، اٌار، سعر نفط برنت  05فً   5151إنخفض إٌراد النفط كثٌرا عام  

لٌمة صادرات النفط  دون دوالرا حتى نهاٌة العام، وبذلن تنخفض  37تجاوزه   استبعادالتولعات الى 

ترلٌون دٌنار، ودون المدفوعات  45الممدار األدنى الضروري لألنفاق العام لٌبلػ العجز ما ال ٌمل عن 

 أكثر. ربما،  نصؾ األحتٌاطٌات الدولٌة للبنن المركزي او الخارجٌة بفارق كبٌر ٌستنزؾ،

لسوق العالمٌة ولٌس لخفض الضرابب او عجز الموازنة العامة فً العراق نتٌجة انخفاض سعر النفط فً ا
زٌادة األنفاق. والعكس صحٌح مع فابض الموازنة عندما ٌرتفع سعر النفط  الى مستوٌات استثنابٌة. إٌرادات 
الموازنة العامة فً العراق متؽٌر مستمل تماما عن األلتصاد الوطنً: الطالة األنتاجٌة الكلٌة للسلع والخدمات 

والتكالٌؾ واألسعار، والفابض والعجز تابع لحركة سعر النفط  فً الخارج ولٌس  وتشؽٌل الموى العاملة
فً العراق ال ٌعنً  Balanced Budgetنتٌجة لخفض او رفع األنفاق الحكومً. توازن الموازنة العامة 

ب ابدا ان المالٌة العامة إستمرارٌة بل ٌمكن ان تتضمن مستوٌات شاهمة من األنفاق الحكومً ترفع الطل
الكلً بؤثر مضاعؾ وتتسبب بضؽوط تضخمٌة شدٌدة كما فً اٌام التنمٌة األنفجارٌة لسبعٌنات المرن 

توازن الموازنة العامة ٌعنً هذا  5151؛ ولو إعتمد العراق عام  5118 - 5113العشرٌن وللسنوات 
  اجتماعًوخراب  الوطنً واتساع البطالة بل لاللتصاد اإلنتاجٌةتدنً مستوى الطلب الكلً دون الطالة 

وتوتر سٌاسً، وعادة ما ٌمترن عجز الموازنة العامة فً العراق بمستوى منخفض لألنفاق الحكومً ولٌس 
 مع أزمة كورونا فمط. 

 توازن الموازنة العامة فً العراق وعجزها وفابضها تختلؾ مضامٌنه األلتصادٌة جذرٌا عن األلتصاد
النمطً ألن العراق ٌتمثل خصابص الرٌع النفطً بؤعلى ما وصلت الٌه فً العالم وابرزها إستمالل وضع 
الموازنة العامة ، بٌن العجز والفابض عن األلتصاد الوطنً. بٌنما  فً األلتصاد النمطً، ؼٌر النفطً، 

كلً والتشؽٌل والناتج؛ بٌنما ٌعنً توازن الموازنة العامة ، الى حد كبٌر، حٌادها تجاه مستوى الطلب ال
أخرى، إضافة صافٌة الى الطلب الكلً من األنفاق الحكومً تحفّز  ٌتضمن عجز الموازنة العامة ، بكٌفٌة او

. وإذا ما تجاوز الطلب الكلً حدود اإلنتاجٌةمن التشؽٌل الكامل للعمل والطالة  لاللترابالوطنً  االلتصاد
، متمثلة بالعرض الممكن من السلع والخدمات، تنطلك موجات تضخمٌة وعندها فمط األمكانٌة األلتصادٌة

 ٌمال ان تموٌل عجز الموازنة كان سببا فً التضخم.  

  دور البنك المركزي فً تنقٌد الدٌن:  -4

ا تشتري البنون المركزٌة اوراق الدٌن الحكومً من السوق الثانوٌة، وهً الماعدة العامة الؽالبة، وللٌل منه 
األولً. ٌظهر الدٌن الحكومً فً جانب األصول،  اإلصدارأجاز لها المانون حٌازتها مباشرة من 

الموجودات، من المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي. ولحظة شرابه ألوراق الدٌن ٌعزز حساب المصرؾ 
ق مباشرة من األصدار البابع المفتوح لدٌه بمٌمة األوراق التً حازها جدٌدا. اما عندما ٌشتري تلن األورا

األولً، وهً حالة نادرة، ٌموم بتعزٌز حساب الحكومة، جاري الخزانة، بنفس المبلػ.  حسابات المصارؾ 
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والحكومة موجودة فً جانب المطلوبات من المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي. تلن العملٌة، إلراض البنن 
أي تحوٌله الى نمود. النمود، بالتعرٌؾ، هً  Debt Monetizationالمركزي للحكومة، تسمى تنمٌد الدٌن 

العملة فً التداول مضافا الٌها الودابع، وبالتالً فهً مطلوبات على الجهاز المصرفً: العملة فً التداول 
على البنن المركزي، والودابع مطلوبات ألصحابها على المصارؾ. وعندما ٌمال  مطلوبات لحابزها

ملة للمإسسات الشبٌهة بالمصارؾ والمطلوبات الشبٌهة بالودابع. وإن مطلوبات على المصارؾ فهً شا
أضٌك تعرٌؾ للنمود: العملة فً التداول، خارج الجهاز المصرفً، والودابع الجارٌة لدى المصارؾ. ممدار 
العملة فً التداول هو مبلػ العملة المصدرة من البنن المركزي والظاهر فً جانب المطلوبات من مٌزانٌته 

عمومٌة مطروحا منه ما تحتفظ به المصارؾ تحوطا لطلبات زبابنها. وتخرج وتدخل العملة، على مدار ال
ساعات ٌوم العمل، من وإلى خزابن البنن المركزي، الداخل ٌطرح من العملة المصدرة والخارج ٌضاؾ 

حكومة، علٌها وبالمحصلة ترتفع اوتنخفض العملة المصدرة تبعا لسحوبات وإٌداعات المصارؾ وال
 تملٌص للعملة المصدرة والسحوبات زٌادة فً ممدارها. اإلٌداعات

 احتٌاطٌاتفهو العملة فً التداول زابدا  Monetary Baseتلن هً النمود، أما أألساس النمدي 
والحرة لدى البنن المركزي إضافة على  اإللزامٌةالمصارؾ من ودابعها  احتٌاطٌاتالمصارؾ. تتؤلؾ 

ظ بها. وبتعبٌر آخر األساس النمدي هو ودابع المصارؾ لدى البنن المركزي  زابدا العملة العملة التً تحتف
المصدرة منه. وٌمكن النظر الى األساس النمدي من جانب الموجودات فً المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي 

المحلً  صافً  اناالبتمالمحلً. تتضمن فمرة صافً  االبتمانوهو صافً الموجودات الدولٌة زابدا صافً 
لروض البنن المركزي للحكومة. فعندما ٌشتري البنن المركزي دٌنا حكومٌا ٌزداد األساس النمدي من جانب 
الموجودات ومن جانب المطلوبات، اٌضا بنفس الممدار، بتعزٌز الحساب الجاري للمصرؾ الذي باع 

آلن معنى تنمٌد الدٌن، بؤن زٌادة دٌن البنن ا اتضحاألوراق اي زٌادة ودابعه الحرة لدى البنن المركزي. ولد 
المركزي على الحكومة ٌمتضً زٌادة األساس النمدي. ولد ٌوصؾ األساس النمدي بالنمود فابمة الموة أو نمود 

 افتراضالنمدي، وحتى زمن لرٌب، إلى  االلتصادالبنن المركزي. وتستند أكثر منهجٌات التحلٌل شٌوعا فً 
لدرة البنن المركزي على التحكم بالنمود من خالل األساس النمدي عبر ُمعاِمل ٌسمى المضاعؾ النمدي 

 فتتحرن النمود تبعا لحركة األساس النمدي وبالتالً ترتفع بفعل إلراض البنن المركزي للحكومة. 

 :النتائج المحتملة لتنقٌد الدٌن  -5

بثبات أثر العوامل األخرى. لكن عناصر المٌزانٌة العمومٌة ٌإدي تنمٌد الدٌن الى زٌادة األساس النمدي  
للبنن المركزي فً تؽٌر دابم، ومثلما ٌزداد األساس النمدي نتٌجة إلراض الحكومة لد ٌنخفض بعملٌات 
اخرى. فً العراق عندما تنخفض لٌمة صادرات النفط تتملص العملة األجنبٌة المحّولة من وزارة المالٌة الى 

لسد الفرق  احتٌاطاتهزي فً حٌن ٌستمر البنن المركزي فً بٌع العملة األجنبٌة وبذا تُستنزؾ البنن المرك
بٌن ما ٌباع الى المطاع الخاص وما ٌحول من وزارة المالٌة. عجز الموازنة ٌمترن دابما مع عجز المٌزان 

ولٌة لسد العجز الخارجً. الد االحتٌاطٌات استنزاؾالخارجً فً العراق ولذا تتزامن عملٌة تنمٌد الدٌن مع 
نتٌجة  انخفاضهوبما أن األساس النمدي هو صافً الموجودات األجنبٌة زابدا صافً أألبتمان المحلً، نالحظ 

تملص الموجودات األجنبٌة وزٌادته بسبب األلراض للحكومة. وعند إضافة عملٌات مكاثرة النمود فً 
المصرفً وتفضٌل العملة ٌتضح  اإلٌداعالعزوؾ عن  العكس بتراجعه، او المصارؾ من خالل األبتمان، او

تماما ان تنمٌد الدٌن ٌجري بالتزامن مع عملٌات أخرى ولد ال تكون الحصٌلة زٌادة النمود. واٌضا ال تإٌد 
 البٌانات واألبحاث الكمٌة صلة وثٌمة بٌن كمٌة النمود والمستوى العام لألسعار او تؽٌر النمود والتضخم.

لبنن المركزي للحكومة إضافة صافٌة الى الطلب الكلً لكنها ال تشكل بالضرورة صحٌح إن إلراض ا
ضؽطا تضخمٌا. فاألمر ٌتولؾ على مستوى الطلب الكلً ونسبته الى العرض المحتمل من السلع والخدمات 
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بنون او مدى العطالة فً الطالة األنتاجٌة والبطالة فً الموى العاملة.  ونُذّكر بالحجم الكبٌر لمروض ال
ولم ٌرتفع التضخم بل   5108المركزٌة الى الحكومات منذ األزمة المالٌة الدولٌة األخٌرة وحتى مطلع عام 

 العكس هو الصحٌح إذ ترؼب حكومات الدول المتمدمة فً زٌادته فمد إنخفض دون المعدالت المرؼوبة. 

ٌولة ومن خالل شراء البنون المركزٌة لمد أرادت حكومات أؼلب الدول بعد األزمة المالٌة األخٌرة تٌسٌر الس
لمختلؾ أدوات الدٌن الحكومً والخاص او ما ٌسمى التٌسٌر الكمً؛ وبالتزامن مع أسعار فابدة منخفضة 

. وكثٌرة هً الدالالت على نفً التالزم الضروري االلتصادوبمصد تحفٌز الطلب بالتموٌل الرخٌص ألنعاش 
أللتصاد النمطً أما فً العراق فإن تموٌل الموازنة العامة هو فً بٌن تنمٌد الدٌن والضؽط التضخمً فً ا

األصل خارجً على األلتصاد الوطنً ولٌس باأللتطاع من مجرى الدخل بالضرابب وسواها مما فً 
حكمها. واأللتصاد العرالً ٌتجه نحو هبوط مستوى الطلب والنشاط وإن الحجم المتولع لتنمٌد الدٌن ٌبمى 

لوب لتحاشً المزٌد من البطالة والفتور. مهما بلػ تنمٌد الدٌن فً العراق ال ٌزداد األنفاق دون التموٌل المط
الحكومً الى حجم ٌرفع الطلب الكلً الى التخوم المصوى للطالة األنتاجٌة المحلٌة وٌولد موجات تضخمٌة، 

كً ٌبمى الطلب على هذا مستبعد تماما. لكن من جهة أخرى ال بد من إبماء مستوى الطلب الكلً منخفضا 
 السلع والخدمات المستوردة ضمن إمكانٌة إحتٌاطٌات البنن المركزي لسد فجوة العملة األجنبٌة. 

 

 :االقتصادٌةمن إدارة األزمة الى التنمٌة  خامسا //

منذ مطلع خمسٌنات  االلتصادوالخطط والسٌاسات التً تناولت مستمبل  االستراتٌجٌةما أكثر التصورات 

المرن الماضً والى ٌومنا، ولم تؽفل األهمٌة الحاسمة لتنوٌع مصادر الدخل، والتوظٌؾ الكامل للموى 

، وتملٌل تفاوت التطور بٌن المناطك باإلنسانوالعناٌة  االجتماعٌةمتنامٌة، والعدالة  بإنتاجٌةالعاملة 

 واالرتماءواصلة تطوٌرها، وتوفٌر السكن الالبك البنى التحتٌة وم استكمالوالحواضر واألرٌاؾ. واٌضا 

 بالصحة والتعلٌم ... وكل ما ٌتمناه الناس.   

التً تكشؾ عنها البٌانات، وتناولتها  العدٌد من  االلتصادوعند النظر فً  ابسط  وأبرز حمابك     

مات للنمو األلتصادي الدراسات، ٌظهر جلٌا ان تلن المدونات فمدت صلتها بموضوعها  األهم وهو بناء ممو

وتطوٌر وتنوٌع الصادرات  وتموٌل األنفاق العام باستمالل عن الرٌع النفطً.  كما أن فاعلٌة نظام األلتصاد 

واطبة فً األنتاج ومهمات التطوٌر على نحو محٌّر. وفً نفس الولت تصطدم جمٌع الممترحات المتداولة 

الوضع الراهن. فً  إلدامةماوم األختراق وتحبس األلتصاد لدى أوساط الخبرة ودوابر المرار بحلمة مفرؼة ت

هذه الممالة موجز ألجرآت إدارة األزمة، ثم تصور ألهداؾ التنمٌة األلتصادٌة ومسارها من اجل الحل 

الجذري بعٌد األمد.  لكن التنمٌة وما تنطوي علٌه من تحوالت عمٌمة  تبمى بعٌدة المنال دون تؽٌر واسع فً 

 الحكومٌة، وهو موضوع الحلمة المادمة.    واإلدارةاد تنظٌم األلتص

 تموٌل العجز وتدابٌر األمد القصٌر:  -1

لمد بٌنت الدراسات السابمة، والمماالت التً أوجزتها بما فٌها " عجز الموازنة العامة وتموٌله فً العراق"،  

ان هبوط  لٌمة صادرات النفط ٌعنً عجزا ثنابٌا فً مٌزان المدفوعات، الخارجٌة، والموازنة العامة. وأن 

 أجنبٌةلمركزي إحتٌاطٌات: من الذهب وعملة طالما  لدى البنن ا لإلدارةالعجز األول هو األخطر لكنه لابل 

 5151وإستثمارات خارجٌة عالٌة السٌولة بما ٌزٌد على ستٌن ملٌار دوالر أواخر شهر ماٌو، أٌار، من عام 
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. إذ ٌمكن بذلن سد الفرق بٌن العملة األجنبٌة المطلوبة من المطاع الخاص لتموٌل مستورداته ومدفوعاته 

المالٌة  الى البنن المركزي من لٌمة صادرات النفط. أي ان الحكومة تنظر فً  األخرى وما تحّوله  وزارة

إٌرادات النفط من العملة األجنبٌة، تضٌؾ علٌها التدفمات الممكنة من المروض الخارجٌة المابمة والجدٌدة، 

وهو للٌل الى وتمتطع من هذا المجموع متطلبات إستٌراداتها ومدفوعات إلتزاماتها الخارجٌة، وتحول البالً 

البنن المركزي، وٌضٌؾ البنن المركزي على هذا المبلػ من إحتٌاطٌاته آنفة الذكر لٌستجٌب لطلب المطاع 

الخاص على العملة األجنبٌة. وباشرت الحكومة محاوالتها للحصول على لروض من الخارج، وكلما إزداد 

العملة األجنبٌة الى البنن المركزي السحب على المروض الخارجٌة إزدادت مبٌعات وزارة المالٌة من 

من الخارج ٌعنً إضافة  االلتراضوساعدت على خفض معدالت إستنزاؾ إحتٌاطٌاته آنفة الذكر. بٌد ان 

 أعباء جدٌدة على موارد النفط فً المستمبل المرٌب.

الحالٌة، وذلن  هذه  العملٌة األساسٌة فً إدارة األزمة استمرارعلى إمكانٌة  االلتصادوتعتمد سالمة      

من الخارج " موارد النفط  لاللتراضبؽض النظر عن فهم الدوابر الرسمٌة  ألبعاد العجز والتفسٌر المربن  

 ال تكفً لألنفاق ونمترض من الخارج لسد الفرق" . 

اق اما األجرآت الموازٌة والتً تعالج العجز الثانً  فتتمثل فً تدبٌر تموٌل بالدٌنار العرالً لألنف      

الداخلً : رواتب وما الٌها، ولٌمة مشترٌات سلعٌة وخدمٌة لألنفاق الحكومً التشؽٌلً، والملٌل جدا من 

المدفوعات لمشارٌع إستثمارٌة تحت التنفٌذ.  فما هً مصادر تموٌل األنفاق بالدٌنار العرالً: المصدر األول 

ركزي، وعندما ٌسمط المورد النفطً تنخفض لٌمة مبٌعات وزارة المالٌة من العملة األجنبٌة الى البنن الم

الممبوضات من هذا المصدر كثٌرا؛ والمصدر الثانً إٌرادات من ؼٌر النفط الخام، ضرابب ورسوم وحصة 

من ارباح المنشآت األلتصادٌة الحكومٌة، ومبٌعات موجودات وأمالن حكومٌة وما الٌها؛ والمصدر الثالث 

المصرفً وللبنن المركزي الدور الربٌس فً تٌسٌرها. تلن هً  المروض الداخلٌة وأؼلبها من الجهاز

 ، بسٌطة وال تتحمل التهوٌل والؽموض.   5151عناصر وآلٌات إدارة األزمة عام 

 اإلدارةتتوزع أرصدة الحكومة بالعملة الوطنٌة واألجنبٌة على حسابات مصرفٌة عدة وتتطلب  كفاءة     

ل. ونهاٌة ٌوم العمل، على مدار السنة، ٌوجد للحكومة رصٌد بالدٌنار نظاما محكما للسٌطرة علٌها اوال بؤو

العرالً فً الجهاز المصرفً الوطنً؛ ورصٌد بالعملة األجنبٌة فً األحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً والجهاز 

المصرفً الوطنً. خالل ٌوم العمل التالً تعدل تلن األرصدة بتدفمات داخلة وأخرى خارجة ثم أرصدة 

 ... وهكذا. جدٌدة

وإن تموٌل األنفاق الحكومً وإدارته تمتضٌان، إضافة على السٌطرة المحكمة على حركة األرصدة تلن،     

وهو معروؾ ومعمول به فً العالم،  Cash Budgeting System نظام الموازنات النمدٌة  اعتماد

لوم أن العجز ال ٌدار بالعمل ومنشور للكاتب فً أكثر من مولع بصٌؽة مبسطة مفهومة للجمٌع. ومن المع

على  وااللتصارفمط على جانب الموارد بل واألستخدامات أٌضا، ولذا من المتولع خفض النفمات عموما 

والمجتمع ألن وظٌفة األنفاق  االلتصادالضروري منها. بٌد ان المبالؽة فً التمشؾ تُلحك ضررا فً 

ن والدفاع ... وسواها. بل هو المحدد الربٌس للطلب الحكومً ال تمتصر على إدامة الخدمات العامة واألم

الكلً، من خالل آثاره المضاعفة، وبالتالً حجم النشاط األلتصادي ومكتسبات الدخل ومستوى المعٌشة 
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لجمٌع العرالٌٌن. فضال عن أثره المباشر على حٌاة مالٌٌن الناس التً تعتمد على رواتب العمل فً الدولة 

 لنمدٌة المنتظمة وؼٌرها. والتماعد واألعانات ا

 فً األمد المتوسط والبعٌد:  االقتصادٌةالتنمٌة  -2

على المورد النفطً  االعتمادمن المتفك علٌه ان فً التنمٌة األلتصادٌة فرصة  تحرٌر العراق من مؤزق  

الذي تعصؾ به تملبات األسعار فً السوق الدولٌة، وما وراءها من سٌاسات المنتجٌن والمستهلكٌن، وربما 

ابعادها األستراتٌجٌة فً الصراع على الدور والنفوذ فً العالم، والمضاربات فً أسواق النفط  المالٌة 

المحتملة  للتنمٌة األلتصادٌة، ضمن نطاق األمكانٌة المستمبلٌة... وؼٌرها.  وال شن فً تعدد المسارات 

المصوى لنمو مجموع المدرات األنتاجٌة إرتباطا بؤنماط تخصٌص الموارد بٌن إستخداماتها األستهالكٌة 

واألستثمارٌة، والتؽٌر المنتظم فً بنٌة األنتاج وتشؽٌل الموى العاملة، ومسار تحوالت شبكة العاللات 

للعراق التً ٌعبّر عنها التنوع التدرٌجً للصادرات، والمدخالت األجنبٌة: فً سلة  األلتصادٌة الخارجٌة

األستهالن ومستلزمات األنتاج وعناصر التكوٌن الرأسمالً. وال ٌتسع المجال، هنا،  لعرض تصور وافً 

نشورة ، عن إلتصاد المستمبل ومسار األنتمال والتحلٌل الذي ٌرتكز علٌه وٌمكن الرجوع الٌه فً ابحاث م

 األكثر جوهرٌة كما نرى: المسابلإنما التركٌز على 

، وبموازاته نمو 5141% حتى عام 8من الممكن تنمٌة األلتصاد ؼٌر النفطً بمعدل سنوي أزٌد من   -

 ثابتة الموة الشرابٌة. 5151ناتج النفط الخام والؽاز لٌتجاوز ضعؾ ما هو علٌه اآلن بدوالرات عام 

% من الناتج ؼٌر 35سبً للزراعة والتعدٌن ؼٌر النفطً والصناعة التحوٌلٌة الى زٌادة األسهام الن -

 % .01إنطاللا من الوضع المتدنى الحالً وهو دون   5141النفطً عام 

التصنٌع المتجه للصادرات ٌمود عملٌة التنمٌة األلتصادٌة وتتجاوز حصة الصناعة التحوٌلٌة من الناتج  -

؛ والتركٌز على الصناعات الكبٌرة والثمٌلة، وتنمٌة المدرة الوطنٌة على  5141%  عام 55ؼٌر النفطً 

 إستٌعاب وتطوٌر التكنولوجٌا.

ملٌون برمٌل  5.5ملٌون برمٌل فً الٌوم، وإستخدام ما ال ٌمل عن  9زٌادة طالة إستخراج النفط  نحو  -

اء ان العراق بحاجة ماسة الى . وٌفهم من تمارٌر الخبر5141ٌومٌا فً الداخل أؼلبها فً التصفٌة عام 

تورٌد المٌاه من الخلٌج لحمن المكامن النفطٌة فً عملٌة األستخراج لتملٌل هدر المٌاه العذبة. كمٌة المٌاه 

 المطلوبة ضخمة،  ومن الضروري حماٌة األراضً من األضرار المحتملة لتصرٌؾ المٌاه المستخدمة.  

ملٌار متر مكعب فً السنة عام  90مستمل كً ٌتجاوز المجموع معالجة الؽاز المصاحب وتطوٌر الؽاز ال -

.  واعتماد تولٌد الكهرباء على الؽاز أوال ومن المصدر المحلً، والمباشرة بتصدٌر كمٌات منه 5141

 تدرٌجٌا.

. علما ان العجز فً عام  5141ألؾ مٌؽاواط  عام  011زٌادة الطالة المنصوبة لتولٌد الكهرباء الى  -

ألؾ  06ألؾ مٌؽا واط والمابلة للتشؽٌل  31كبٌر حٌث تمدر  طالة المحطات المابمة  بحوالً   5151
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تحسٌنها على زٌادة  %. وتوصؾ شبكات النمل والتوزٌع بالكثٌر من النوالص وٌساعد41والضٌاعات بنسبة 

 األنتفاع من لدرات التولٌد.   

مراجعة إستراتٌجٌة الطالة، وتعدٌلها وإعالن إلتزامها، بخصوص الصناعات التحوٌلٌة التً تعتمد على  -

النفط والؽاز مادة أولٌة لها والصناعات كثٌفة الطالة، الحدٌد واأللمنٌوم والسمنت ... ، وتكاملها مع بمٌة 

ً تموم على الموارد الطبٌعٌة المحلٌة ومنها الفوسفات والكبرٌت وؼٌرها. وباألرتباط مع الصناعات الت

إستراتٌجٌة التصنٌع المماد بالصادرات إستهداؾ بناء سعات إنتاجٌة كبٌرة فً الحدٌد والبتروكٌمٌاوٌات، وان 

 ٌبلػ العراق فً صناعة األسمدة مستوٌات عالٌة بما فٌها التصدٌر التنافسً.  

فً الزراعة التركٌز على تطوٌر جذري لشبكات األرواء والمبازل. وإمتالن ممومات عرالٌة للتحسٌن  -

المستمر فً البذور والتماوى والثروة الحٌوانٌة، باألنتفاع من افضل توظٌؾ للعلوم البٌولوجٌة التطبٌمٌة 

الزراعٌة. والنهوض السرٌع والزراعٌة، والتجرٌب المنّظم واسع النطاق. والبرمجة المسبمة للمستوردات 

 بالصناعات الؽذابٌة، وتكاملها مع سٌاسات األسعار واألنتاج. 

% من 75أن تتضافر عملٌات تطوٌر الطالات األنتاجٌة كً ٌرتفع إسهام الناتج من ؼٌر النفط الى حوالً  -

 ر النفط الخام مامجموع الناتج المحلً. وتنمو الصادرات بؤسرع من نمو الناتج ؛ وتشكل الصادرات من ؼٌ

% من الزراعة 51% من الصناعة التحوٌلٌة، و81ٌزٌد على نصؾ مجموع الصادرات وأؼلبها، حوالً 

 .  5141والتعدٌن ؼٌر النفطً وذلن عام 

موع السكان، إذ تمدر فً السنوات ج% من م35وفً هذا السٌاق ترتفع نسبة النشطٌن إلتصادٌا ألكثر من   -

نسب البطالة والتشؽٌل الهامشً. وتتزاٌد نسبة العمل األجٌر والمنظم فً  %؛ وتنخفض58الماضٌة دون 

 األنتاج الكبٌر. 

 األستثمار:

اي األضافة الى الموجودات الحمٌمٌة،  Capital Formationوالممصود باألستثمار التكوٌن الرأسمالً   

شبكات األرواء والمبازل والبنى العٌنٌة، فً كافة مٌادٌن إنتاج السلع والخدمات. ومن المعروؾ ان تطوٌر 

التحتٌة جمٌعها واألسكان كلها تندرج ضمن مفهوم األستثمار. ولٌس من المبالؽة المول ان تكوٌن رأس المال 

هو العملٌة األساسٌة التً تستند إلٌها جمٌع عملٌات التطوٌر األخرى. وتمتضً التنمٌة األلتصادٌة على هذا 

 المسار:

% من الناتج المحلً األجمالً فً السنوات 35ي كً ٌتجاوز تكوٌن راس المال رفع الجهد األستثمار -

 %.55% ،  نزوال  الى 31وما بعده الى دون  5141األولى، وتنخفض هذه النسبة نحو عام 

% من تكوٌن رأس المال ألن ثلثً الدخل 61ٌتولى المطاع العام، الحكومة والمنشآت العامة، ما ٌزٌد على  -

فً المطاع العام بما فٌه مورد النفط ، إضافة على لدرته فً تعببة التموٌل من مصادر عدة،  ٌتولد حالٌا

 وعوامل لوة أخرى.
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الخفض المستمر لكلفة التكوٌن الرأسمالً عبر تؽٌٌر شامل للنمط الحالً فً إعداد وتنفٌذ المشارٌع  -

خفض التكالٌؾ، األرتماء بكفاءة العملٌة والرلابة على عملٌة األستثمار بمراحلها المختلفة. و إنسجاما مع 

األستثمارٌة،  رفع معدل العابد الداخلً لألستثمار بالممٌاس األلتصادي الكلً. وبالنتٌجة إتساق نمو الفابض 

واألجور وتحمل الضرابب او ما فً حكمها فً لطاع األعمال العام. أي تتطلب التنمٌة األلتصادٌة للخروج 

األستثماري لبناء إلتصاد ؼٌر نفطً ومن دالالته المابلٌة الذاتٌة على تموٌل حجم من المؤزق تصمٌم الجهد 

 مناسب من األنفاق الحكومً. 

تحُكم النشاط األستثماري سٌاسة تخصٌص وتوجٌه بما ٌضمن إحداث التحوالت البنٌوٌة المشار إلٌها آنفا.  -

عتماد على المدخالت األجنبٌة، واألسهام فً وضوابط  للتكنولوجٌا، واستخدام  الطالة، والعمل ، وخفض األ

 الصادرات، وتموٌل األنفاق العام.

إلتصار إجازة األستثمار األجنبً على الصناعة التحوٌلٌة، إضافة على الموجود منه  فً لطاع النفط   -

 والؽاز بؤشكال مختلفة وهو بحاجة الى مراجعة وإعادة تنظٌم. 

البنى التحتٌة على النهوض بالجهد األستثماري، كما تمدم، و تدابٌر  ٌرتبط النجاح فً إستكمال وتطوٌر -

إدارة المطاع العام كما سٌؤتً. وأٌضا، المباشرة فً إعادة تصمٌم المدن، جمٌعها،  أخرى تتصل بتؽٌٌر

ألستٌعاب الوالع الحالً، بضمنه " العشوابٌات، ما أمكن بؤلل الخسابر، وإنصاؾ الفمراء، وتصحٌح 

على حموق الملكٌة، ملكٌة الحكومة واألفراد والكٌانات الخاصة؛ وتعدٌل التصنٌؾ الرسمً التجاوزات 

لألراضً بما ٌساعد على األستٌعاب المانونً لوالع الحال. وهذه العملٌة مشروحة فً مكان آخر ومن السهل 

 إعداد خطة عمل ألنجازها. 

طنً شامل بعٌد األمد، واستٌعاب المشارٌع إعداد برامج إستثمار حسب األنشطة وتركٌبها فً برنامج و -

تحت التنفٌذ ضمن البرامج الجدٌدة.  وٌتطلب التوجه الجدٌد الفحص الدلٌك للمشارٌع المنجزة والملتزم بها 

 لتشخٌص مصادر المبالؽة فً التكالٌؾ واسباب تدنً المواصفات وتمٌٌم التصامٌم ومجرٌات األدارة.

تجاوز العجز، نهابٌا، فً أبنٌة التعلٌم وبمٌة الخدمات العامة لبل عام فً سٌاق ما تمدم من المنتظر:  -

 . 5135. وتحوٌل الملوثات عن األنهار وتؽطٌة كافة المدن بشبكات  الصرؾ الصحً  حوالً عام 5155

 والمباشرة لبناء شبكة حدٌثة  للسكن الحدٌد مواِكبة للتمدم العالمً فً هذا المجال وتوسٌعها تدرٌجٌا.

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

 الصادرات غٌر النفطٌةسادسا // 

تعرض هذه المذكرة تمدٌرات لفجوة النمد األجنبً فً العراق خالل العمدٌن المادمٌن، وهً اولٌة بطبٌعة     

األمر، وتذّكر بدراسات سابمة حول العاللة بٌن مٌزان المدفوعات والتنمٌة األلتصادٌة. والتً أهملت، ؼالبا، 

من صادرات النفط وخاصة خالل طور الصعود فً دورة األسعار وانتظار بالوفرة النسبٌة  اإلحساسنتٌجة  

عودتها زمن الهبوط. ال شن فً اهمٌة كفاءة التصرؾ بالمورد النفطً لكن تطوٌر موارد جدٌدة هو الضمان 

 األجٌال.  ومستمبلالوالعً للحاضر 

 فً العالقة مع الدخل:   االستٌراداتحركة  -1

 االلتصاديهً عملٌة لحاق بالجزء األكثر تطورا من هذا العالم الذي ٌنزع نحو التماثل  اللتصادٌةاالتنمٌة 

والتمنً والتنظٌمً أكثر فاكثر.  وتتضمن، تلن العملٌة بالتعرٌؾ، التملص المستمر لفجوة متوسط الدخل 

نً. وٌجري التمارب، عادة، فً للفرد ومثلها ألنتاجٌة العمل مع تزاٌد متوسط رأس المال للعامل والتمدم التم

التجاري من السمات الواضحة للنمط المتعارؾ  االنفتاحسٌاق تحوالت عمٌمة ٌمودها التصنٌع، وال شن ان 

علٌه لتلن العملٌة التارٌخٌة وتإكده البٌانات من وجوه عدة. ٌتصور الكثٌر من المثمفٌن، والناشطٌن فً 

أو حتى تنالصها عبر تعوٌض بعضها بإنتاج محلً.  الستٌراداتاصناعة الرأي العام، إمكانٌة  ثبات حجم 

 استراتٌجٌة االستٌراداتلكن التجارب لد بٌنت ان الدول مهما حاولت من سٌاسات، بما فٌها إتخاذ تعوٌض 

ربٌسة لها، ٌبمى الطلب علٌها ٌنمو، على األؼلب، بمعدالت تفوق نمو الناتج ) الدخل المومً(. وتعانً الكثٌر 

دول النامٌة لٌد مٌزان المدفوعات، الخارجٌة، على برامجها األستثمارٌة وإنفالها الحكومً. ومن من ال

الحمابك التً ال بد من العناٌة بها ان التزاٌد المحتمل  للمورد النفطً ادنى بكثٌر من النمو المطلوب للدخل 

اق من المٌد الذي تعانٌه أكثر المومً فً العراق، بل حتى ال ٌجاري نمو السكان، ما ٌعنً إلتراب العر

 الدول، ؼٌر النفطٌة، ضمن المجموعة التً ٌنتمً إلٌها. 

 تلخص مرونة الطلب الدخلٌة على األستٌرادات مسٌرة السباق بٌن المتؽٌرٌن ، وهً ممسوم معدل نمو

المرونة  من الدحل تكون بؤسرعاألستٌرادات على معدل نمو الناتج أو الدخل. وعندما تتحرن األستٌرادات 

و  0971(. فعلى مستوى العالم بٌن سنتً 0، وهً كذلن كما ٌوضح الجدول )حأكثر من الواحد الصحٌ

وهً مرتفعة. وتفٌد ان الدولة إذا  0.71و 0.56ٌتراوح تمدٌر مرونة األستٌرادات مع الناتج بٌن  5108

على المستوردات بحوالً %، مثال، علٌها ان تتولع نمو الطلب 7ارادت تنمٌة إلتصادها بمعدل سنوي 

% سنوٌا أو اكثر. هذا على فرض ان خصابص إلتصادها الوطنً تماثل المتوسط العالمً على تنوعه 00

وكذلن سٌاساتها. ومن دالالت هذا المإشر ان الخفض المنتظم للطلب على النمد األجنبً ٌواجه مماومة 

تهت العدٌد من المحاوالت الى إنتهاج السبٌل تلمابٌة من طبٌعة األلتصاد المعاصر وآلٌات عمله. ولذا ان

األكثر إنسجاما مع النمط السابد للتطور، حتى اآلن، وهو التوسع فً المدرات األنتاجٌة للتصدٌر. ومن 

المعلوم، ألن أستٌرادات العالم بؤكمله هً الصادرات ذاتها، فالمرونة العالٌة لألستٌرادات مع الناتج العالمً 

ان كبح األستٌرادات حركة عكس المسار بٌنما توسٌع الصادرات  ابسطاٌضؤ. بتعبٌر  هً ذاتها للصادرات

 مع التٌار. 
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تصنٌع تموم على تعوٌض  استراتٌجٌةالمشهور عن دول امرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً إعتمادها   

، آسٌاّكزت دول المستوردات بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى مطلع ثمانٌنات المرن الماضً. بٌنما ر

عموما، بدءا من الٌابان، والعدٌد من الدول، والى الصٌن على التصنٌع للتصدٌر. وٌبدو ان النجاح فً 

( كانت 0التصنٌع والتصدٌر لد ساعد دول آسٌا حتى بممٌاس مرونة الطلب على األستٌرادات. فً الجدول )

ن امرٌكا الالتٌنٌة والمتوسط العالمً. وال تستبعد المرونة فً آسٌا والمحٌط الهادي، وكورٌا الجنوبٌة، أدنى م

  هذه النتٌجة، منطمٌا، فالمنتجات التً تنجح فً المنافسة الخارجٌة هً كذلن فً السوق الداخلٌة.

 (7الشكل )

من السلع والخدمات واالستٌرادات اإلجمالًاالرقام القٌاسٌة للناتج المحلً   

 والمحٌط الهاديفً أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً  وآسٌا 

 

 .WDIالمصدر: إعداد الباحث، البٌانات من موقع البنك الدولً 

 

( بٌن أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً وآسٌا والمحٌط الهادي، المنحنٌات لمناسٌب الناتج 7ٌمارن الشكل )

ظٌراتها ، والمسافة بٌن منحنٌات الناتج ون 0971الى سنة األساس  واالستٌراداتالمحلً األجمالً 

مسار الناتج  lcngd  لألستٌرادات  توضح نتٌجة تجاوز الثانٌة لألولى فً سرعة الحركة. المنحنى األسفل

إستٌرادات المجموعة الالتٌنٌة ؛ واألعلى  lcnim؛ والثالث easgdألمرٌكا الالتٌنٌة، والذي فوله ناتج آسٌا 

easim آسٌا. استٌرادات 
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 (1جدول رقم )

 من السلع والخدمات  للدخل )الناتج( االستٌرادات استجابة

للدخل  االستٌراداتمرونة  مالحظات
 )الناتج(

 الدول والمإشرات المدة

من السلع  االستٌرادات -
والخدمات بالدوالر واألسعار 

 الثابتة.
حسبت المرونات من معدالت   -

األسٌة؛ ثم من  االتجاهٌة النمو
مزدوجة  انحدار معادلة

اللوؼارٌتمات دون متخلفات؛ 
وبعدها مع المتخلفات األولى. 
المتؽٌر التفسٌري هو الناتج 
المحلً ، اي ان األسعار 

 مستبعدة.
مصدر البٌانات: مولع البنن  -

 .WDIالدولً 

 األدنى األعلى  المتوسط

0.633 0.710 0.564 0971-
5108 

 العالم

0.657 0.650 0.615 0961-
5108 

 الالتٌنٌةأمرٌكا 
 والكارٌبً

0.444 0.495 0.393 0971-
5108 

 آسٌا والمحٌط الهادي

0.490 0.517 0.476 0961-
5108 

 كورٌا الجنوبٌة

 .WDIالمصدر: إعداد الباحث ، البٌانات من مولع البنن الدولً  

 فجوة النقد األجنبً والصادرات غٌر النفطٌة: -2

، على فرض  5151تمثله سنة  اعتٌادي ابتدابًلتمدٌر إٌرادات الصادرات النفطٌة  ننطلك من وضع   

  5109كان متوسط سعر برمٌل النفط العرالً بٌن  اٌار األستمرار عن السنة السابمة  دون أزمة كورونا. 

بالموة الشرابٌة للدوالر عام  5141دوالر، ونفترض ثباته حتى عام  61.4تمرٌبا   5151وكانون الثانً 

، أي ان السعر األسمً للنفط ٌزداد بمعدل نمو أسعار المستوردات فً العالم. والمتوسط الٌومً  5151

ملٌون برمٌل، من بٌانات وزارة النفط  لألشهر التسعة تلن،  وهً األساس   3.530لصادرات النفط 

لحساب لٌمة الصادرات النفطٌة لكل السنوات . وبذلن فإن لٌمة صادرات النفط  لسنة األبتداء فً الوضع 

% وهو 5ملٌار دوالر، ممدرة بالسعر آنفا . تنمو الصادرات النفطٌة بمعدل سنوي  77.851األعتٌادي،  

 5151ى من معدل النمو العالمً للطلب على النفط. إال ان لٌمة صادرات النفط  الفعلٌة لسنتً  أعل

 عّدلت  لتمترب من والع األزمة.    5150و

وٌبدأ تمدٌر الطلب على النمد األجنبً من لٌمة صادرات النفط  آنفا  كما لو أنها ممبوضات توازنٌة لٌكون 

ار دوالر. ولو رجعنا الى متوسط المبٌعات من نافذة البنن المركزي ملٌ 77.851بذلن طلب سنة األبتداء 

 54.551ملٌار دوالر أي ان البالً للمطاع العام  53.599لألشهر التسعة آنفا تكون المبٌعات السنوٌة 

ملٌار دوالر وهو بالكاد ٌكفً  لسنة إعتٌادٌة.  وثمة إجرآت تُمترح بٌن آونة وأخرى لخفض الطلب على 

ألجنبٌة منها فً لطاع الطالة وأخرى تعالج طلب المطاع الخاص. وبذلن، وعلى فرض إتخاذ تلن العملة ا

 ملٌار دوالر.    61التدابٌر ٌمكن إفتراض مستوى أدنى للطلب على النمد األجنبً سنة األبتداء وهو 
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الخدمات  تتجاوز ومن ثم نحتاج الى  تصور مسار الطلب على العملة األجنبٌة: إن األستٌرادات من السلع و

% من الطلب على النمد األجنبً، ولذا نعتمد معدل نمو األستٌرادات لنمو مجموع الطلب علٌها. وبما ان 91

العراق فً الوضع األبتدابً ٌتصؾ باستخدام ؼٌر ممٌد للنمد األجنبً، أرتباطا مع المورد النفطً ، وتناسبه 

رونة طلب وهً السٌا والمحٌط الهادي. وهً  مبٌنة فً مع الدخل المومً، لذا من الممكن  إختٌار أدنى م

% 6لحساب  المعدل السنوي لنمو الطلب مع ممترحٌن لنمو الناتج المحلً   0.393( وممدارها  0الجدول )

% سنوٌا. وٌتحرن الطلب على 00.044% سنوٌا واألعلى   8.358%. وبذلن ٌكون النمو األدنى  8و 

ملٌار دوالر.    77.851ملٌار دوالر و  61إنطاللا من مستوٌٌن لسنة األبتداء  النمد األجنبً بالمعدلٌن آنفا

مع   dl( مورد النفط  ومسارات الطلب على العملة األجنبٌة  وٌرمز للمسارات 8وٌعرض الشكل البٌانً )

تج ؛ مع المستوى األبتدابً األعلى وٌضاؾ الى جانبهما معدل نمو النا dhالمستوى األبتدابً األدنى  و 

، والمسافة بٌن منحنى المورد النفطً  وتلن المنحنٌات لٌاس لفجوة النمد األجنبً التً oeولمورد النفط  

 تنتظر الصادرات ؼٌر النفطٌة لملبها،  وال بد منها وبخالفه  ٌختنك إلتصاد العراق.

ٌمة األنتاج  وهً لٌمة % من ل45والصافً، بنسبة   االندثاروٌمكن تمدٌر إجمالً المٌمة المٌمة المضافة ، 

المصدرة ، وأٌضا تمدٌر صافً رأس المال المطلوب أللامة األنشطة التصدٌرٌة الجدٌدة. وهذه  عالسل

حسابات تمرٌبٌة ألٌضاح النطاق الكمً لحركة المتؽٌرات، وتموم على ان نسبة رأس المال الصافً الى 

 من دراسات سابمة.    3.55صافً المٌمة المضافة 

(  صادرات النفط  والصادرات ؼٌر النفطٌة  وصافً راس المال المطلوب على 5جدول )وٌلخص ال

لد بٌن الحساسٌة  العالٌة لتمدٌرات الصادرات ؼٌر النفطٌة تجاه معدل نمو الناتج المسارات األربعة.  و

وفً عام  الطالات األنتاجٌة للتصدٌر.  إللامةالمحلً  ، وتبعا لذلن رإوس األموال الصافٌة المطلوبة 

حتى مع معدل متواضع لنمو الناتج، ومستوى إبتدابً منخفض للطلب على العملة األجنبٌة، ٌمتضً  5141

% 8التوازن تجاوز الصادرات ؼٌر النفطٌة لصادرات النفط فً المٌمة. وعندما ٌرتفع معدل نمو الناتج  الى 

،  ٌشترط التوازن زٌادة معّجلة 5151لعام  سنوٌا، وٌبمى التصرؾ بالعملة األجنبٌة على ؼرار المدة السابمة

األلتصادٌة التهوٌن  لإلدارة.  وال ٌجوز 5131بالصادرات ؼٌر النفطٌة بحٌث تتجاوز صادرات النفط عام 

 من مخاطر لٌود مٌزان المدفوعات الخارجٌة على إداء األلتصاد  الوطنً وتنمٌته.

ساعد على تصور حجم المشكلة وفرص الطوٌر عبر مثل هذه الحسابات المستمبلٌة تراجع بصفة مستمرة لت

معالجتها بمنظور األمد البعٌد. ومن المفٌد، وربما ضروري، المباشرة بتهٌبة برنامج إستثماري لتطوٌر 

الصادرات ؼٌر النفطٌة، ودون تؤخٌر، إذ ٌتطلب ولتا ودراسات. ونشٌر، اٌضا، الى أبحاث سابمة أوضحت 

المٌدان الطبٌعً لبناء المدرات التصدٌرٌة ألسباب مذكورة فً محلها. ولذا  ان لطاع الصناعة التحوٌلٌة هو

والبالً للزراعة والتعدٌن ؼٌر % من الصادرات المستهدفة فً الصناعة التحوٌلٌة 71نمترح ان تكون 

اما النفطً. فً الصناعة التحوٌلٌة والتعدٌن ؼٌر النفطً ٌتطلب األمر إعداد مشارٌع بعٌنها، إعدادا متمنا، 

الزراعة فالصادرات منها تابعة لتنمٌة مجموع المدرات األنتاجٌة وسٌاسة االنتاج والتجارة الخارجٌة 

  الزراعٌة. 
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 (8الشكل رقم )

 2040 -2020مورد صادرات النفط و الطلب على النقد األجنبً  فً العراق للمدة 

 

المصدر: إعداد الباحث. المنحنى األسفل مورد العملة األجنبٌة من المصدر النفط؛ والمنحنٌات األعلى تقدٌرات الطلب على 

 تحلٌل التجربة الدولٌة ، آنفا، والفرضٌات المبٌنة. استناداالعملة األجنبٌة 

(2جدول  )  

 ابت فً األنشطة الجدٌدة  للتصدٌرصادرات النفط الخام  والصادرات غٌر النفطٌة  وصافً رأس المال الث

2020ملٌار دوالر بالقوة الشرائٌة لعام   

ألنشطة التصدٌر ؼٌر النفطًصافً رأس المال الثابت   صادرات الصادرات ؼٌر النفطٌة 
 النفظ
 الخام

 السنة
الطلب األبتدابً  الطلب األبتدابً األعلى والمإشر

 األدنى
الطلب األبتدابً 

 األعلى
األبتدابً الطلب 

 األدنى

نمو الناتج المحلً  نمو الناتج المحلً سنوٌا
 سنوٌا

نمو الناتج المحلً 
 سنوٌا

نمو الناتج المحلً 
 سنوٌا

8%  6%  8% 6% 8% 6% 8% 6% 

47.9 31.6 16.4 3.8 46.1 30.3 15.8 3.7 86.0 2025 

134.2 82.0 80.8 40.6 129.0 78.8 77.7 39.0 94.9 2030 

286.0 160.9 195.5 99.1 275.0 154.7 187.9 95.2 104.8 2035 

549.6 282.9 396.0 190.4 528.5 272.0 380.8 183.1 115.7 2040 

 المصدر : إعداد الباحث.
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، أفكارا ومإشرات لها صلة وثٌمة بموضوع هذه المذكرة. 5105الطالة، عام  استراتٌجٌةلمد لّدمت وثٌمة 

للصناعة التصدٌرٌة  االستثماريولذا من المفٌد تحدٌث الوثٌمة وإستكمالها وإدماجها فً لوام البرنامج 

ى وٌمتصر البرنامج األستثماري للصادرات ؼٌر النفطٌة، فً الصناعة التحوٌلٌة والتعدٌن ؼٌر النفطً، عل

الوحدات األنتاجٌة الكبٌرة والشركات الكبرى. ولذا فإن الحكومة وحدها تستطٌع بلورة المشارٌع للمطاع العام 

التكنولوجٌا والتمكن من تطوٌرها  الستٌعابوالخاص اٌضا. والتعاون مع األخٌر للتوجه نحو الحجم الكبٌر 

 فً المستمبل.  

 

  كلمة ختام:

رات التصدٌر، من ؼٌر النفط الخام، بالعاللة مع التصنٌع هو المكون الربٌس لتطوٌر لد االستثماريالبرنامج 

مناسبة لتنمٌة إلتصاد العراق. ونود تؤكٌد خالصة ما استنتجنا، من دراسة تجارب دول شرق  ةالستراتٌجٌ

مكن آسٌا والعراق، بؤن التنمٌة األلتصادٌة بمضمون التحوالت العمٌمة ومواصلة عملٌة اللحاق من ؼٌر الم

تصورها بالسٌاسات والتشرٌعات وتعببة التموٌل المطلوب لبرامج األستثمار. نعم هذه ضرورٌة لكنها 

تكمٌلٌة وال فاعلٌة لها دون األدارة المباشرة لعملٌات األستثمار والتطوٌر، تتوالها المٌادة السٌاسٌة. والمكون 

رج نطاق هذه الدراسة، وٌتطلب تؽٌٌرا جذرٌا الثانً منهج جدٌد للتطوٌر المستمر فً البنى التحتٌة وهو خا

 فً إدارة األستثمار الحكومً. التنمٌة األلتصادٌة ال تنجزها سوى الدولة التنموٌة بمضمون األدارة المباشرة.

 


