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 وأمنه االقتصادي والسياسي واالجتماعي,كبيرة تهدد مستقبله  أزماتيواجه االقتصاد العراقي      
خصوصًا بعد دخول تنظيم داعش اإلرهابي العراق واحتالله ثلث مساحته تقريبًا, وانخفاض أسعار 

استراتيجيات  تبني علىزاد من خطورة األزمة هو عجز الحكومة ومما  النفط العالمية , وأزمة كورونا,
 .لول المناسبة والمالئمة لحل تلك األزمات من شأنها وضع الح

معرفة تطورات األزمة االقتصادية في العراق ومعرفة أسبابها وتداعياتها سنحاول في هذه الدراسة      
 من خالل تقسيمها إلى ثالث محاور:

م, وسنسلط 4102مفهوم األزمة االقتصادية , وتطوراتها في العراق بعد عامجاء في  المحور األول:
الضوء حول تعريف األزمة االقتصادية , ومن ثم ننتقل إلى تطوراتها في العراق بعد دخول تنظيم 

 )داعش( إلى العراق.

أسباب األزمة االقتصادية وانعكاساتها: وسنحاول معرفة أسباب األزمة االقتصادية عن : المحور الثاني
 .االقتصاد العراقيفي العراق وانعكاساتها على 

مستقبل األزمة في العراق من خالل رسم ثالث مشاهد مستقبلية , ونحاول  يبحث في :المحور الثالث
 نرجح احد هذه المشاهد في ضوء المعطيات المتوفرة في العراق.
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 المحور األول

 األزمة االقتصادية العراقية  : المفهوم والتطورات 

ة حادة ألقت بظاللها على جميع مرافق الحياة االقتصادية واالجتماعية اقتصادييواجه العراق أزمة     
ذا المورد الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، ه

 -كامل في تمويل الموازنة، إضافة إلى ضعف مساهمة القطاعات الرئيسية في االقتصاد العراقي 
زمة وكيف تطور في فماهو مفهوم اال،  في تعزيز موارد الموازنة -الزراعة والصناعة بكافة فروعها 

 .السطور التاليةهذا ما سوف نعرضه في ،  العراق

 اوالا - مفهوم األزمة االقتصادية :

اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات االقتصادية ,  (بأنها  األزمة االقتصاديةيمكن تعريف      
يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية ثم تمتد هذه االنهيارات والتغييرات إلى القطاعات 

 . )1((االقتصادية األخرى  واألنشطة

 مظاهر خالل من نتائجها تعرف اقتصادية ظاهرة ) بأنها فأرجا( )يوجين االقتصادي ويعرفها     
 الظاهرة هذه ويصاحب , المال أسواق في كبرى  نقدية مضاربات وحدوث , البورصة أسواق انهيار
 .)2(كبيرة بطالة ايضاً 

 ويمكن االقتصادية األزمة أسباب تفسير حول االقتصادية المدارس في جذرية اختالفات هنالك     
 : )3(هما أساسيين اتجاهين في تمييزها

يعتبر األزمات بمثابة خلل بنيوي لكونها تعيق النشاطات الطبيعية في  االتجاه األول : .0
 االقتصاد, وقد كان أغلب االقتصاديين النيوكالسيك يؤمنون بهذا االتجاه.

ينطلق في تفسيره لألزمة من فكرة مفادها بأن النظام االقتصادي يبدأ في  االتجاه الثاني : .4
الحركة والنمو ولكن بصورة تقلبات دورية بسبب عاملين أساسيين هما : ظهور ابتكارات حديثة 
في مختلف مجاالت اإلنتاج , ونشاط حركة االئتمان لتمويل هذه االبتكارات , وبذلك فإن 

 في النظام الرأسمالي هو بمثابة نشاط طبيعي.حدوث األزمات االقتصادية 

 م:4102تطورات األزمة االقتصادية في العراق بعد عام  -ثانياا 

 م , اثر احتالل) تنظيم داعش4102تعرض االقتصاد العراقي إلى أزمات كبيرة في منتصف عام      
ريع للموازنات اإلرهابي( ثلث مساحة العراق, وانخفاض أسعار النفط العالمية , حيث أدت إلى تدهور س

 .المالية العراقية 
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( -3,247.423م( بمقدار )4102-4102إذ بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة خالل عامي ) 
اإلجمالي , وازدادت نسبة  %( من الناتج المحلي4م, مشكاًل ما نسبته )4102مليار دينار في عام 

%(من الناتج المحلي اإلجمالي, وكانت هذه 2,2( وبنسبة )-04,225,027م)4102العجز في عام
النتيجة بسبب االنخفاض في اإليرادات العامة المتأتية من اإليرادات النفطية بفعل انخفاض أسعار 

اطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات النفط في األسواق العالمية , فضاًل عن توقف حقول النفط في المن
 كما ،)4(اإلرهابية وزيادة النفقات العسكرية بشكل كبير , األمر الذي ادى إلى حدوث عجز في الموازنة

 (0) رقم جدول في مبين

 (0) رقم جدول

 دينار( )مليار م(4102-4102للمدة) العامة الموازنة في الفائض أو العجز

 4102 4102 4102 4102 4102 المؤشرات/السنة
 01262226222 01262226262 2266626222 2262126421 22622166 إجمالي اإليرادات
 00062466246 2162266022 2262216002 2261226262 21662262 إجمالي النفقات

العجز أو 
 الفائض

6624264- 0462226022- 062226221 4262226222 260226242- 

 باالعتماد على:الجدول من إعداد الباحث 
 (4102-4102البنك المركزي العراقي6 دائرة اإلحصاء واألبحاث6 النشرة السنوية للفترة من)

( هنالك تحسن نسبي في الموازنة العامة 4105-4107يالحظ في الجدول أعاله إن في عامي )     
التنظيمات اإلرهابية , إال إن , سبب ذلك هو زيادة في أسعار النفط , وانتهاء العمليات العسكرية ضد 

م, نتيجة زيادة نفقات المرتبات في الميزانية 4102العجز في الميزانية عاد مجددًا في موازنة عام 
 .)5(%(27وبنسبة )

 جراء النفط على العالمي الطلب انهيار نتيجةً  تاريخياً  مستوياتها أدنى إلى النفط أسعار وهبطت     
 بالنفط, األسواق بإغراق هددت التي الروسية – السعودية األسعار وحرب , كورونا فايروس تفشي

 .)6(م4141 حزيران في امريكياً  دوالراً  41 إلى األمريكي الخام النفط أسعار وهبطت

 م4141المالية السنة ميزانية مسودة على الموافقة في األحداث لتلك نتيجةً  العراقية الحكومة فشلت     
 . )7(وهي أسباب لعدة

 في اقترحت قد العراقية السلطات إن  إذ , %(31) إلى تصل الموازنة في كبير عجز وجود  .0
 , مليار (21) من بأكثر مقدر عجز مع أمريكي دوالر مليار (032ب) الميزانية األمر بادئ

 .دوالراً  (22) المقدر النفط تصدير سعر إلى استناداً 
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 .كبيرة شعبية احتجاجات وسط بدالمهدي(ع )عادل الوزراء رئيس واستقالة السياسية الخالفات .4
 أشهر. أربعة من ألكثر عراقية حكومة بتشكيل السياسيين القادة فشل .3
 العامة. الحياة وتعطيل كورونا وباء تفشي .2

برئاسية السيد ) مصطفى الكاظمي( بعد منحه  بعد محاوالت كثيرة ًشكلت حكومة عراقية مؤقتة     
م(, اضطرت هذه الحكومة إلى االعتماد على 7/2/4141الثقة من قبل مجلس النواب بتاريخ)

صرف رواتب الموظفين حيث تأخرت الحكومة في تأخر االقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة, و 
سيولة النقدية , واتخذت الحكومة موقفًا صرف رواتب الموظفين في أكثر من مرة بحجة عدم توفر ال

أخر لمعالجة الوضع االقتصادي إال وهي تخفيض قيمة الدينار إمام الدوالر, من اجل سد فجوة 
م بعد انهيار أسعار النفط العالمية من اجل تأمين رواتب الموظفين , 4140التضخم في ميزانية 

 يقه لالنهيار نتيجة غياب الحلول اإلستراتيجية.ونتيجًة لذلك فان الوضع االقتصادي في العراق في طر 
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علينا معرفة أسباب ظهور األزمات حتم طبيعة األزمات االقتصادية التي تعرض لها العراق  ان     
 بحثها عبر النقاط التالية:والذي سيتم  .االقتصاد العراقيفي العراق وما هي تداعياتها على 

 أسباب ظهور األزمات االقتصادية في العراق: -اوالا 

  :يمكن إجمالها باالتي جملة من األسباب التي أدت إلى حدوث أزمات اقتصادية كبيرة     

اقتصاد أحادي الجانب: حيث يعتمد االقتصاد العراقي على النفط اعتمادًا كبيرًا , اذ شكلت  .0
, وعدم البحث )8(م4141%( من اإليرادات العامة للدولة في عام22النفطية نسبة )اإليرادات 

عن مورد أخر مع النفط من اجل إنعاش االقتصاد العراقي , مما يعرض االقتصاد إلى مشاكل 
 . (4كما مبين في جدول رقم ) دائمية لكون أسعار النفط غير مستقرة

 (4)جدول رقم 

 (4102-4102) للفترة العراقي على النفط من مجموع اإليرادات العامةيوضح نسبة اعتماد االقتصاد 

 4102 4102 4102 المؤشرات/ السنة
 2264026602 2262026241 2291206242 اإليرادات النفطية

 01262226222 01262226262 2266626222 مجموع اإليرادات العامة
نسبة االعتماد على 

 اإليرادات النفطية
22602% 22624% 24646 

 باالعتماد على:الجدول من إعداد الباحث 

 (4102-7410البنك المركزي العراقي, دائرة اإلحصاء واألبحاث, النشرة السنوية للفترة من) -
خضوعه التام ألكبر عملية إغراق للسوق المحلية من السلع االستهالكية الرديئة , ومن مناشئ  .4

 مختلفة.
 .)9(دور الدولة في القطاع التجاري, وافتقار القطاع الخاص للنضج تراجع وانكماش .3

 الخاص. القطاع تحفيز على القادرة اإلعمال بيئة وتدهور التحتية البنية ضعف .2

 التحتية البنية تحسين من األدنى الحد تحقيق في عقد من أكثر خالل الحكومة تنجح لم .2
 إمام تحديا يشكل الكهربائية الطاقة ملف يزال ال إذ الخاص، القطاع النطالق الالزمة
 توفير في السابقة للسنوات الكبيرة الموازنات تفلح ولم واالستقرار، التقدم في البلد فرص

  الذاتي االكتفاء
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 بانج من البلد، في والمجاري  الماء تشبكا وإدامة الطرق  مستوى  وتحسين الطاقة من
 القطاع تنشيط على قادرة وتشريعات قوانين حزمة إقرار في الحكومة تنجح لم أخر

 الخاص.

 الدنيا المناصب الى لتصل خطير بشكل والطائفية السياسية المحاصصة ظاهرة تطور  .2
 أداء في واضح بشكل االقتصادي الملف إدارة سوء انعكس وقد ،اإلداري  السلم في

 الحالية. والحكومة السابقة الحكومات

 .الفقر معدالت وارتفاع الخريجين بين خصوصا البطالة ظاهرة تفاقم    .7

 بطالة ولدت مما , قليلة انتاجية مع العام القطاع في الموظفين عدد في كبيرة زيادة  .5
 بالوظيفة اغرائهم خالل من ,السياسية والكتل األحزاب هو األول والمسبب مقنعة

 االنتخابية. األصوات مقابل الحكومية

 .)10( النفط إيرادات حول واإلقليم المركز بين المزمن الخالف   .2

 
 العراق على االقتصادية األزمة اتانعكاس -ثانياا 

 :ياتي ما خالل من العراقيين على االقتصادية األزمة انعكست 
 عدم بحجة الموظفين رواتب مرة من ألكثر تأخرت حيث , الموظفين رواتب تأخير .0

 الموظف لكون  , العراقية األسواق في تام شبه توقف إلى أدى مما النقدية السيولة توفر
 . السوق  في الرئيسي المحرك هو

مليار دوالر، نصفها موجودة كسندات في الخزانة  31يبلغ االحتياطي النقدي العراقي  .4
األمريكية، واللجوء إلى هذه األموال أثناء األزمة االقتصادية يعني تراجع سعر الدينار العراقي 

 .الدوالر األمريكي، وزيادة التضخم الداخلي، وتراجع حركة التداول النقدي مقابل

عدم قدرة وزارة التجارة على توفير مواد البطاقة التموينية كاملة، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد  .3
الغذائية والسلع، وتراجع قطاعات السياحة الداخلية والخارجية والزراعة والصناعة، وربما تسريح 

 .ة كبيرة من موظفي وعمال الشركات والمعامل الخاصةمجموع

عجز الحكومة عن دفع التعويضات، خصوصًا تلك الخاصة بدولة الكويت والمترتبة على  .2
، ومن المتوقع أن يطلب العراق من 0221العراق بسبب غزو النظام السابق للكويت عام 

 . )11(ألكثر من سنتينالسلطات الكويتية تأجيل دفع التعويضات 
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 المحور الثالث

 مستقبل األزمة االقتصادية في العراق

 

بعد إن تطرقت الدراسة تطورات األزمة االقتصادية وأسبابها وتداعياتها , سيتم التطرق إلى ثالث      
 مشاهد مختلفة تعكس مستقبل األزمات االقتصادية في العراق :

   ،األزمة االقتصادية بأقل الخسائر تجاوز العراقالمشهد االول  – اوالا 

المشهد إن تقوم الحكومة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتصحيح مسار السياسة نفترض في هذا 
 االقتصادية في العراق من خالل ما يلي :

 البحث عن مصادر بديلة للطاقة من اجل زيادة واردات العراق . .0
مشاريع الدولة للبيع أو االستثمار، وعرض جزء من ممتلكات و تقليص النفقات الحكومية  .4

واللجوء إلى طرح سندات لالكتتاب الداخلي، وطرح السندات الحكومية بهدف تأمين أكبر قدر 
 (.ممكن من السيولة المالية، وسد العجز في الموازنة التشغيلية )الرواتب

اجل حماية المنتج الوطني, ولمكافحة اإلغراق  فرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من .3
 الموجود في األسواق العراقية.

االهتمام بالسياحة الدينية من اجل المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة , وبالتالي يعد مصدر  .2
 ثاني للدخل. 

 تقليل الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي الدولة , حيث هنالك موظفين يستلمون رواتب ضئيلة .2
, بينما هنالك موظفين في وزارات أخرى يتقاضون رواتب أكثر من اقرانهم , وبالتالي توحيد 

 قلل من العجز في ميزانية الدولة.يرواتب جميع موظفي الدولة س
االهتمام بالثروة الزراعية لسد حاجات السكان , وتصدر الفائض منه , وتقليل االعتماد على  .2

 البضائع األجنبية الرديئة.

وبالتالي عند اتخاذ الحكومة هذه الخطوات سيساهم بشكل تدريجي بحل األزمة االقتصادية ,      
 وإنعاش اقتصاده.
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  ، مشهد انهيار االقتصاد العراقي -ثانياا 

 نفترض في هذا المشهد تراجع االقتصاد العراقي بشكل خطير لعدة أسباب:

 كورونا .انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة استمرار جائحة  .0
ازدياد حاالت اإلغراق في األسواق العراقية نتيجة عدم تشغيل القطاع الصناعي والزراعي في  .4

 البالد .
أساليب غير مجدية لمعالجة األزمة، ومنها اللجوء إلى االقتراض الخارجي وزيادة الديون  إتباع .3

يولة، األمر الذي والفوائد المترتبة على العراق أو تنفيذ خطة طبع العملة لتعويض نقص الس
حذرت منه الجهات الرقابية، إذ يعني وجود عجز في "ميزان المدفوعات" وسداده دون غطاء 

 .)من النقد األجنبي أو الذهب( زيادة التضخم، وتراجع سعر صرف الدينار العراقي
استمرار الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات الحكومية , وتهريب العمالت الصعبة إلى  .2

 ج.الخار 
 استمرار أزمة الكهرباء في البالد من دون حلول واقعية. .2

وبالتالي تتعقد األزمة في العراق نتيجة غياب الحلول الواقعية للبالد , والتي سوف تؤدي إلى      
زيادة نسبة العجز في الميزانية , وتصبح الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين  مما يولد 

 في البالد وبالتالي سيتجه البلد نحو الفوضى .حاالت غضب شعبي كبير 

نفترض في هذا قتصاد العراقي من دون حلول جذرية، مشهد تحسن قليل في اال –ثالثاا 
المشهد تحسن قليل في األزمة ولكن ليست بعوامل داخلية , وانما نتيجة عوامل خارجية مفترضة على 

بأعلى معدالتها , و نهاية أزمة كورونا, ففي هذه الحالة سبيل المثال : ارتفاع في أسعار النفط العالمية 
ممكن تقليل العجز في الموازنة , وبالتالي تستطيع الحكومة من صرف رواتب الموظفين , وزيادة 

 النفقات االستثمارية .

, لعدم  ستكون معقدة بشكل كبيرنجد إن األزمة االقتصادية في العراق  وفي ضوء مما سبق     
وجود حلول حقيقية من قبل الحكومة , بسبب الفساد اإلداري والمالي في العراق والذي خلق حكومات 
ضعيفة ومتواطئة وشمولية, وتعني إن كل حزب سياسي كبير يدير وزارة واحدة أو أكثر وهذه األحزاب 

 لى االمتيازات. تدير هذه الوزارات ليس بدافع المصلحة , وانما لمنافعهم الشخصية والحصول ع
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 :خاتمة

نرى إن االقتصاد العراقي يحتاج إلى بناء جديد من اجل تفادي االنهيار وعدم  في ضوء مما تقدم    
االعتماد على النفط فقط بل البد من تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية , وهذا مستبعد في الوقت 
الحاضر بسبب ضعف النظام السياسي في العراق األمر الذي يدفع العراق نحو الهاوية. وتوصلت 

 :باالتييمكن إجمالها  والتوصيات لى عدد من االستنتاجاتالدراسة إ
 اوال: االستنتاجات

عدم وجود رؤية واضحة لالقتصاد العراقي لمواجهة التحديات واألزمات , مما أدى إلى فشل  .0
 تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على تحقيق التنمية االقتصادية الحقيقية.

األزمات االقتصادية , مثل االقتراض الداخلي , اتباع أساليب غير مجدية لمواجهة  .4
استقطاعات في رواتب الموظفين , مما سيولد موجات من الغضب الشعبي وقد يؤدي إلى 

 انفالت امني في البالد.
إغراق السوق العراقية بمختلف البضائع والمناشئ الغير المعتمدة , مما يقلل من حماية اإلنتاج  .3

 ئع الرديئة إلى األسواق.الوطني واستمرار وصول البضا

 ثانيا: التوصيات.

 البحث عن مصادر أخرى غير النفط من اجل زيادة واردات الدولة. .0
 استثمار السياحة الدينية في العراق بشكل امثل , لكونها تمثل مصدر دخل ثاني ومهم للعراق. .4
الفائض االعتماد على الجانب الصناعي والزراعي في العراق وتنشيطها , من اجل تصدير  .3

منها إلى الخارج. وتقليل نسبة البطالة في العراق من خالل تشغيل العاطلين عن العمل في 
 تلك القطاعات.

توحيد رواتب الموظفين في جميع دوائر الدولة والوزارات , حيث هنالك موظفين يتقاضون  .2
فبالتالي  رواتب ضئيلة جدأ, وهناك موظفين بنفس الدرجة أو أدنى يتقاضون رواتب كبيرة جدأ,

عند توحيد جميع رواتب الموظفين ويمكن يمثل معالجة لألزمة االقتصادية , بداًل من استقطاع 
 الرواتب من جميع الموظفين.

عرض المشاريع التي لم تنجز بعد على القطاع الخاص من اجل الشراكة والتمويل وامتصاص  .2
 اليد العاملة.

 اجل تقليص النفقات الغير ضرورية من ى دمج بعض الوزارات الغير منتجة مع وزارات أخر  .2
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( نقاًل عن إيمان محمود عبداللطيف , األزمات المالية العالمية األسباب واآلثار والمعالجات,  1)
م, 4100العالمية العراق , بغداد,  أطروحة دكتوراه )غير منشورة( مقدمة إلى جامعة سانت كليمنتس

 .41ص
 .40( المصدر نفسه , ص 2)
( جواد كاظم البكري , فخ االقتصاد األمريكي األزمة المالية , مركز حمورابي للبحوث والدراسات  3)

 .41م, ص4100الستراتيجية, بغداد, 
تصادية والمالية في م, تقرير سنوي صادر من دائرة السياسات االق4141( االقتصاد العراقي عام 4)

 .33م, ص4141وزارة التخطيط العراقية,بغداد, 
( احمد يوسف الجميلي, اقتصادات في مهب الريح:االقتصاد العراقي في ظل أزمة جائحة كورونا,  5)

استكشاف أثر الوباء على حياة السوريين 02تقرير صادر من مؤسسة كونراد أديناو حول " كوفيد
 . 02م, ص4141والعراقيين, برلين ,

 .2( المصدر نفسه , ص 6)
 .2( المصدر نفسه , ص 7)
( للمزيد من المعلومات ينظر إلى الرابط االلكتروني التالي :  8)

https://arabic.rt.com/business :م(.03/0/4140مساءًا )2:27: تاريخ الدخول 
حسين , آثار انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على االقتصاد العراقي , ( علي عبدالكريم  9)

م, 4141(, بغداد, 5مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, دار الرائد للطباعة والنشر والتوزيع , العدد)
 .320ص

المعلومات ( حيدر حسين ال طعمة , األزمة االقتصادية الراهنة واإلصالح المطلوب , للمزيد من  10)
مساءًا  2:00, تاريخ الدخول , uokerbala.edu.iqزيارة الرابط االلكتروني التالي : 

 م(03/0/4140)
( األزمة االقتصادية في العراق : التداعيات والخيارات إمام حكومة الكاظمي , مركز األمارات  11)

crisis-https://epc.ae/ar/topic/economic-, مقال منشور عبر الرابط التالي :  للسياسات
-imiskadh-al-for-choices-available-and-consequences-iraq-in
1-government  :م(. 03/0/4140مساءًا)2:33: وقت الدخول 

 (4102-4102البنك المركزي العراقي, دائرة اإلحصاء واألبحاث, النشرة السنوية للفترة من) -

 

https://arabic.rt.com/business
https://arabic.rt.com/business
http://business.uokerbala.edu.iq/wp/m44/
https://epc.ae/ar/topic/economic-crisis-in-iraq-consequences-and-available-choices-for-al-kadhimis-government-1
https://epc.ae/ar/topic/economic-crisis-in-iraq-consequences-and-available-choices-for-al-kadhimis-government-1
https://epc.ae/ar/topic/economic-crisis-in-iraq-consequences-and-available-choices-for-al-kadhimis-government-1
https://epc.ae/ar/topic/economic-crisis-in-iraq-consequences-and-available-choices-for-al-kadhimis-government-1
https://epc.ae/ar/topic/economic-crisis-in-iraq-consequences-and-available-choices-for-al-kadhimis-government-1

