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كورونا والنفط : *(الفتالوي )كامل عالوي أ.د.  

ي العراق
 
 والنمو االقتصادي ف

 المقدمة

ن وانتقلت اىل دول العالم    ي الصي 
ن
واتخذت الدول  أجمع،بدأت جائحة كورونا ف

ي 
ي توق  اناشاةة اجراءات الوقاية الت 

ن
، لما سبب  ف ي

 تمللت باغإلقا  الاال  والزئي 

ان، وانهارت اناسوا  المالية وسادت التوقعات التااؤلية ازاء اناقتصادية كالبياحة  والةي 

النمو اناقتصادي. لقد واجهت الدول الزائحة باتخاذ التدابي  اناقتصادية للحد لن آثار 
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ن وقدلت المؤسبات  ي الفئات الهاة، فقدلت الحكولات حئم تحفي 
ن
الزائحة بخاصة ف

 
ا
 عن اجراءات البنوك المركزية.  الدولية المباعدات والقروض الميرسة، فضل

سعر نفط البرصة لقد أدت الزائحة اىل انهيار اسعار النفط باك  حاد، فقد انخفض   

ي  74.9الخفي  لن 
ن
/يناير   6دونار ف ي

ي  20.59اىل  2020كانون اللاين
ن
، 2020نيبان/أبري   20ف

ي  46.87ود انارتفاع اىل اليع
ن
لي  الواحد ف   .2020تموز/يوليو  17دونار للير

ً
 كللذوتأثرت تبعا

 انايرادات النفةية. 

ي اقتصاد أزلة لنذ ساك  الدولة العراقية الحديلة، وكان آخرها  اناقتصاد يعد  
 
العراف

ي ثقاث لحافظات عراقية وانهيار  2014انازلة المئدوجة عام  المتمللة باحتقال داعش انارهاير

، تمللت ، ألا انازلة الحالية فهي أزلة ثقاثية، انازلة اناوىل أزلة سياسيةر النفطاأسع

ين اناول  ي سرسر
ن
ي بدأت ف

وأسفرت عن استقالة البيد عادل عبد  2019باناحتزاجات الت 

ي استمرت كحكولة ترصي  اعمال اىل أن تم اناتفا  عىل حكولة البيد لصةفن 
المهدي الت 

ن لتاكي  الحكولة،  وبذلك لم سبتةع حكولة البيد الكاظمي بعد أن فا  قبله لرشحي 

ن البي  باغإنفا  عادل عبد المهدي لن اق  بي 
ً
ي نا زال الزدل قائما

وفق  1/12رار الموازنة الت 

أو اقرار لوازنة لما تبف  لن البنة، والرأي انارجح هو عدم  2019لبنة  6قانون انادارة المالية 

ي اقرار الموازنة ويكون البلد بذلك للمرة اللانية لم يقر
ن
ناوىل  ا)الموازنة  قانون رلبة الحكولة ف

ي 
ن
وألسباب سياسية لكون البنة كانت سنة انتخابات عالة، وانازلة اللانية  (2014عام كانت ف

ي تدهورت باك    ، هي أزلة انهيار اسعار 
،النفط الت  ي تعميقها أسهمت و  كبي 

ن
اناسعار  حربف

ن روسيا والمملكة العربية البعودية، دونار  60.139فقد انخفض لتوسط البعر لن  بي 

/يناير  ي
ي شهر كانون اللاين

ن
لي  الواحد ف ي شهر  13.801اىل  2020للير

ن
لي  ف دونار للير
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ي حزيران/يونيو وبعدل نمو سال  قدره  33.864نيبان/أبري  ليعود ويرتفع اىل 
ن
دونار ف

ي المائة. 8.74)
ن
() ( ف ي

ي اآلي 
 الاك  البياين

 

 (/https://oil.gov.iq) العراقيةمي لوزارة النفط : الموقع الرسالمصدر 

 كوروناالصحية )أزلة  وانازلة اللاللة، هي انازلة   
ً
ي هي أشد فتكا

وتعد بذاتها أزلة  ( والت 

ي 
ن
 أنها ىل ا يةالعراق ت الحكولةآن واحد، ونظر لئدوجة لكونها تمل  أزلة طل  وأزلة عرض ف

لذلك جاءت  ؛واناجتماعيةأزلة صحية دون النظر اىل تداعياتها ولخاطرها اناقتصادية 

، وكانت نتائزها تراكم اناصابات وتصاعد اعداد خةورة الزائحة لع ةتناسبل لي  المعالزات 

ن فقط  سوف اتناول الوفيات.  ن اثنتي  الزائحة ببب  تدهور اسعار النفط هما األثر  آلثار فقرتي 

ي الموازنة العالة للدولة. 
ن
ي الناتج واألثر ف

ن
 ف
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  تداعيات الجائحة عل الناتج المحلي االجمالي  

 

ي المائة خقال عام  4.7قدر صندو  النقد الدوىلي بأن اناقتصاد سوف ينكمش بنببة   
ن
ف

ي النمو اىل  2020
ن
ي عام  7.2ليعود بانارتفاع ف

ن
ي المائة ف

ن
 قدر البنك الدوىلي 2021ف

ن ي حي 
ن
أن ، ف

ي سو اناقتصاد 
 
ي المائة 9.7ينكمش بنببة  فالعراف

ن
إنا أن وزارة التخةيط لها تقديرات  ،ف

،  لختلفة وأكي  
ً
 فقد بلغت  ياي  و سااؤلا

ً
را ي أن قةاع البناء والتاييد اناكي  ترصن

الزدول اناي 

ي الرب  ع اناول عما كان  59.64شببة التدهور فيه 
ن
ي المائة ف

ن
ي الرب  ع الرابع لن هعليف

ن
، 2019 ف

ي فقد انكمش بنببة 
 
ي المائة لقارن 27.2والقةاع النفطي الذي يعد المحرك لقاقتصاد العراف

ن
 ةف

ي المائة لقارنة لع الرب  ع اناول لن عام  25.6بالرب  ع الرابع وبنببة أق  
ن
  .2019ف

اض بقاء الحال كما هو فإن الناتج المحىلي اناجماىلي سوف يكون    212.535وبافي 

ن بلغ  ،ر تريليون دينا ي حي 
ن
النمو البال   يكونوبذلك  2019ترليون دينار عام  262.917ف

  19.16بنببة 
ا
ضنا أن القةاع الئراعي سوف ينتعش قليل ي المائة، واذا افي 

ن
يحقق  نلأنه  انا ف

 )النمو صفر( فإن النمو سوف لن يتأثر سوى يتحبن 
ً
ي  0.01 نببةبنموا

ن
 والقةاع المائة، ف

  حقق الذي
ً
  نموا

ً
 نتاج ليس النمو وهذا والكهرباء، الماء قةاع هو اناول الرب  ع خقال لوجبا

ي يعياها البلد، ؛وضع طبيعي 
ي  وانما جاء ببب  انازلة المالية الت 

ن
 اناول الرب  ع بيانات ضوءوف

نا  والتوقعات ،النفطي  القةاع لهيمنة البال  النمو يتزاوز أن المرجح لي   لن اناقتصاد فإن

استمرار الوضع الحاىلي سوف يكون هو الوضع المقائم لتفبي   تحبن اسعاره فإن اىلساي  

ي هذه البنة. 
ن
 النمو اناقتصادي ف
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الزارية )لليون  باألسعار  2020الناتج المحىلي اناجماىلي للرب  ع اناول  تقديرات(: 1جدول )

 دينار(

رمز 
التصنيف 
 الدولي 

 األنشطة االقتصادية

2019 2019 2020 
  2020التغير للفصل االول 

 ئوية(نسبة م)

 2019 2019 الفصل االول الفصل الرابع الفصل االول

 الفصل الرابع الفصل االول 1 4 1

1 
الزراعة والغابات 
والصيد وصيد 

 االسماك
 1,389,333.6   1,981,836.3   1,858,749.8   33.79   (6.21) 

 التعدين والمقالع 2
 

27,677,957.9  
 28,368,756.4   20,605,531.5   (25.55)  (27.37) 

 النفط الخام 2-1
 

27,618,120.2  
 28,227,526.1   20,548,529.1   (25.60)  (27.20) 

2-2 
االنواع األخرى من 

 التعدين
 59,837.7   141,230.3   57,002.4   (4.74)  (59.64) 

 (28.17)  (1.14)   1,077,464.8   1,500,000.0   1,089,846.8  الصناعة التحويلية 3

  3.50   13.68   1,782,378.8   1,722,105.1   1,567,913.9  الكهرباء والماء 4

 (59.64)  (4.74)   1,461,601.0   3,621,289.8   1,534,300.6  البناء والتشييد 5

6 
النقل والمواصالت 

 والخزن
 5,993,176.8   6,645,394.2   5,255,536.9   (12.31)  (20.91) 

7 
والمفرد تجارة الجملة 

 والفنادق وما شابه
 5,150,030.3   5,120,916.1   4,562,083.8   (11.42)  (10.91) 

8 
المال والتأمير  

 وخدمات العقارات
 4,926,638.0   5,177,903.9   4,509,952.7   (8.46)  (12.90) 

 (20.91)  (12.31)   1,038,519.3   1,313,161.7   1,184,280.4  البنوك والتأمير   8-1

 (10.18)  (7.24)   3,471,433.4   3,864,742.2   3,742,357.6  ملكية دور السكن  8-2

9 
خدمات التنمية 

االجتماعية 
 والشخصية

 
12,016,590.4  

 13,883,643.3   12,682,052.7   5.54   (8.65) 
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 الحكومة العامة 9-1
 

10,145,130.5  
 11,899,518.7   10,869,177.4   7.14   (8.66) 

 (8.63)  (3.13)   1,812,875.3   1,984,124.6   1,871,459.9  الخدمات الشخصية 9-2

 المجموع حسب األنشطة
 

61,345,788.3  
 68,021,845.1   53,795,352.0   (12.31)  (20.91) 

 (20.91)  (12.31)   661,536.8   836,484.0   754,386.6  ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

 الناتج المحلي اإلجمالي 
 

60,591,401.7  
 67,185,361.1   53,133,815.2   (12.31)  (20.91) 

 الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط
 

32,973,281.5  
 38,957,835.0   32,585,286.1   (1.18)  (16.36) 

القولية. الحبابات  لديريةالمصدر: وزارة التخةيط، الزهاز المركئي لإلحصاء،   

  تداعيات الجائحة عل الموازنة العامة
ي اناقتصاد لن حالة تفتقر الحكولة  

ن
العراقية اىل البياسات اناقتصادية الكفيلة لتعاف

اناقتصاد بحالة لن الركود فأن انالر  الركود البائدة، وياي  انادب اناقتصادي أنه عندلا يمر  

ي اناستلماري انانفا  عىل أساس باك  تركئ يتةل  اتباع سياسات نقدية ولالية توسعية
، ففن

البنك المركئي قراره بتخفيض سعر الفائدة عىل القروض ضمن لبادرة  أصدر الوقت الذي 

يليون دينار( نزد أن الحكولة تنظر اىل كيفية لواجهة العزئ دون النظر اىل حالة  )الي 

 اناقتصاد، نا ب  أنها عمقت لن حالة الركود. 

ي المادة  2019لبنة  6ياي  قانون انادارة المالية رقم   
ن
ي حال 13ف

ن
عدم اقرار  اىل أنه ف

ي وقتها المحدد يتم الرصف وفق قاعدة 
ن
أخذنا  وإذا لن لوازنة العام البابق،  1/12الموازنة ف

ن لتوسط انانفا   9.310فقد بلغ  2019لتوسط انانفا  لعام  ي حي 
ن
، ف

ً
ترليون دينار شهريا

ي المائة لنه اىل الروات  60يذه   5.496بلغ  2020للخمبة أشهر اناوىل لن عام 
ن
 ويرجع، ف

ي  البب 
ن
ي  التقافية البياسة اىل ذلك ف

وتراجع قدرتها عىل حاد  ،الحكولة تنتهزها الت 

وباغإضافة اىل حالة الركود البائدة نزد أن الترصيحات البياسية  الموارد للقيام باغإنفا  العام،

لي  قادرة عىل دفع روات   الحكولة حبا  لدى المزتمع بأنانا الذي ولد سااؤلية اىل الحد 

الدولة، انا أننا نزد أن الوضع الماىلي الذي تعلنه وزارة  شؤونولي  قادرة عىل سبيي   لوظفيها 
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ي حباب الدولة نا ينذر بالخةر الكبي  لو كان هناك  
ن
ي  كفاءةالمالية ف

ن
تعبئة انايرادات وترشيد  ف

 27.478حواىلي  2020عام  النفقات، فقد بلغت النفقات الكلية للخمبة أشهر اناوىل لن

قليم روات  وأجور ا 1.478جور لن ضمنها ترليون دينار روات  وأ 16.472تريليون دينار لنها 

ي المائة لنها، ونا ساك  النفقات اناستلمارية سوى  60وساك  الروات  كردستان، 
ن
لليار  257ف

 نا تتقاءم لع طبيعة اناقتصاد 
ً
 اىل الحكولة نظرةوهذا يدل  عىل  ،دينار وهي لنخفضة جدا

فقط وكيفية تخفيضه أكي  لما تعم  عىل تموي  العزئ الذي يتولد لن سياسة  العزئ 

 توسعية. 

ترليون دينار لألشهر المذكورة بلغت  25.630ولن جان  آخر فإن انايرادات بلغت 

ي المائة، وا 94ترليون دينار وبنببة  24.146 يةالنفةالصادرات ايرادات 
ن
نايرادات لي  ف

ي ضوء ذلك فإن النفقات العالة أكير لن اغإيرادات العالة  1.485النفةية 
ن
ترليون دينار، وف

 .المعلن التااؤمترليون دينار وهو ليس بالكير الذي يدعو اىل  1.848بمقدار 

لي   2019لن الموازنة العالة لعام  1/12إن استمرار الحكولة بالرصف وفق قاعدة   

ر لن  ن الناحيلير :  ؛والحبابية اناقتصادية تي  ن  لبببي 

  :تنفذ لم 2019أن لوازنة اناول  
ً
 كأضخم جاءت لذلك اناقتصادية لقاعتبارات وفقا

ي  لوازنة
ن
 .اقتصادية أهداف وبدون العرا ، تاري    خ ف

  ان لتوسط انانفا  بحب  قاعدة : ي
لرتفع جدا قياسا عىل الموارد المالية  1/12اللاين

 فمن المتعذر بلوله. المتاحة، لذا 

 عىل بالرصفوضع سيناريو شبميه بالتااؤمي وهو استمرار الحال بنقوم لذا سوف 

كات جونات اناوىل وتحويلها اىل سنة لع اضافة لا ي   الخمبة ألشهر ا وفق دفع اىل شر

اخيص، ألا الب ( ناريو التفاؤىلي يالي  ي
ن
ي تحريك اناقتصاد أو )سيناريو التعاف

فيقوم عىل   الذي يعتن

 لا انفق  ، لا عدا الروات  فإنها تحب  وفق2018اعتماد لوازنة 
ا
ي  فعل

ن
 الخمبة شهراأل ف

ي سوف ،سنة اىل وتحويلها 2020 عام لن الماضية
 عتدف وبذلك يكون لزموع الروات  الت 

ترليون دينار وبمزموع  45.037ترليون دينار والنفقات اناخرى  39.533خقال العام الحاىلي 

اضات اآلتية ترليون دينار 84.570 ي  سواء، ، ألا جان  انايرادات فهو يقوم عىل انافي 
ن
 ف



 
 

ي ادارة االقتصاد الكلي 
 
 أوراق سياسات ف

 
 

 

 
  10من  8صفحة  كورونا والنفط والنمو االقتصادي في العراق أ.د كامل عالوي الفتالوي

ي اائم الذي تالم البيناريو 
 تقافية لالية سياسة باتباع المالية وزارة ببياسة اناستمرار يعتن

ي النهوض باناقتصاد لن  ،عىل حباب انانفا  اناستلماري
ي البيناريو المتفائ  الذي يعتن

ن
أم ف

 النفقات ضبط لع اناستلماري انانفا  بخاصةعلمي ولدروس  باك  باغإنفا خقال التوسع 

ي تخص الفئات الهاة الزارية
   :ولن دون المباس بالنفقات الت 

 .دينار يونترل 24.207واقع حال وتبلغ  2020م إيرادات النص  اناول لن عا -1

ي لوازنة هو فعىلي انايرادات اناخرى كما  -2
ن
 ترليون دينار.  8.267بلغت  2019ف

لي  النفط )وضع  -3 .  40( ونعتقد أن سعر 35،40،45لدى سعري لير
ا
 هو اناكي  قبوال

ض أن الصادرات النفةية ثقاثة  -4 ن نفي   بحب  اتفا  أوبكبلقايي 
ً
 ألنه +.رلي  يوليا

  برلي لليون  4.5 البالغبحب  اناتفا  فإن العرا  يز  أن يخفض لن انتاجه 
ً
يوليا

  برلي  أل  894 بحدود
ً
ي لن العام الحاىلي  يوليا

ي النص  اللاين
ن
وان اناستهقاك  ،ف

 المتوقع التصدير لعدللذلك سوف يكون  ،أل  برلي  600المحىلي أكي  بقلي  لن 

اوح ن  اللقاثة حول يي   .  لقايي 

ي يوضح تقديرات الموازنة العالة لعام الزدول اآل
  2020ي 

 البيان

 البيناريو التفاؤىلي  التااؤمي  و البيناري

 دونار 45 دونار 40 دونار 35 دونار 45 دونار 40 دونار 35

 24207 24207 24207 24207 24207 24207 النص  األول

ي 
 29468 26193 22919 29468 26193 22919 النص  اللاين

 8267 8267 8267 8267 8267 8267 اغإيرادات لي  النفةية

 61942 58667 55393 61942 58667 55393 اجماىلي اغإيرادات

اخيص  9520 9520 9520 9520 9520 9520 نفقات جونات الي 

 84570 84570 84570 65947 65947 65947 نفقات الموازنة

 94090 94090 94090 75467 75467 75467 اجماىلي الموازنة

 32148- 35423- 38697- 13525- 16800- 20074- العزئ بالدينار

14.11-  16.868- العزئ بالدونار 8  -11.366 -32.519 -29.767  -27.015  

اضات أعقاه.    المصدر: لن أعداد الباحث وفق انافي 



 
 

ي ادارة االقتصاد الكلي 
 
 أوراق سياسات ف

 
 

 

 
  10من  9صفحة  كورونا والنفط والنمو االقتصادي في العراق أ.د كامل عالوي الفتالوي

ن نلحظ ان  ي كقا البيناريوهي 
ن
اض للبيناريو انايرادات النفةية لتباوية ف . انافي 

دونار وحزم تصدير  45دونار وليس  35او  30 ضالمتاائم يز  ان يكون سعر برلي  لنخف

ض سعر برلي  جيد عىل سبي  الملال  .لنخفض دونار ولعدل  45الا البيناريو المتفائ  فيفي 

ي لن لليو  3تصدير عاىلي عىل سبي  الملال 
ي النص  اللاين

ن
 . 2020ن برلي  ف

 16.8سيكون لقدار العزئ  ، اي تخفيض انانفا  اناستلماريوفق البيناريو التااؤمي 

ي 
 
ن اؤىلي سيناريو التفلا وفق لليار دونار، أ 14أي لا يعادل  ترليون دينار عراف بمعتن تحفي 

 لليار دونار 30ترليون دينار وهو يعادل  35.4سيكون  اناقتصاد لن اج  استعادة عافيته 

 دونار.  40وفق سعر 

ي 
 
 التعاف
ي واناليات الواج   

 
ي اناقتصاد العراف

ن
ت الدراسات والبحوث عن سب  النهوض ف كي 

ي اسلوب اعداد الموازنة لن اتباعها، سواء لن جان  انانةقا  
ن
بمحاربة الفباد أو التحول ف

ي ترتكئ عىل سقالة 
ن  وفق عىل الرصفلوازنة البنود الت   اىل الصادرة المالية والتعليمات القواني 

الج لوازنة ي  واناداء الير
 وفق تعد الموازنة زالت نا لكن الغرض لهذا لزان عدة شكلت والت 

يةانيون وضعه الذي اناسلوب ي  الير
ن
 .1921 عام ف

ي تقدم نانتاال  اغإطار اليه هو التأكيد عىل  لا تزدر اناشارة لكن  
ي للحلول الت 

الئلتن

ي سواء لن جان  انايرادات وتنوي    ع لصادر الدخ  وتعظيمها أم لن 
 
حالة اناقتصاد العراف

ي الفئات الهاة والخدلات العالة 
ن
جان  النفقات وترشيدها باك  صحيح بحيث نا تؤثر ف

ي و
ن
ي  الصحة لقدلتها ف

 .انافراد تهم الت 

ي يمكن أن تكون لزيزا لن اجراءات  ألوضاعتركيبة الحلول الممكنة  ان
 
اناقتصاد العراف

ي العم  عىل: 
، ينبعن ي اناج  القصي 

ن القصي  والةوي ، ففن  اناجلي 

 أساس لتوسط  عىل تقوم كانت وان حت   ،2020 سنة لن تبف   لما لوازنة اقرار

  .لألشهر الخمبة الماضيةالمرصوف الفعىلي 



 
 

ي ادارة االقتصاد الكلي 
 
 أوراق سياسات ف

 
 

 

 
  10من  10صفحة  كورونا والنفط والنمو االقتصادي في العراق أ.د كامل عالوي الفتالوي

   ي فيها عن األسلوب التقليدي  تتخىل 2021الزيد لموازنة عام  التحضي
ن
اعداد  ف

الج  اىل لوازنةالموازنة )لوازنة البنود( والتحول   .الصفرية الموازنة واناداء أوالير

  ن  .العام وانانفا  الرصف كفاءة تحبي 

  ن النفط الخام المباع اىل  كإيرادات النفةية لي  تحصي  انايرادات  عمليةكفاءة   تحبي 

ي 
ن
 هيك  وإصقاح ،الحدودية المنافذ وإيرادات ،النقالوايرادات الهات   ،المحليةالمصاف

ائ  ن  الرصن ها ،جبايتها  وتحبي   .انايرادات لن ولي 

ي  الا
ن
ي  لما تؤسس ان الحالية للحكولة فيمكن الةوي  اناج  ف

 :يأي 

  ي
ن
الج وفق عىل العالة الموازنات اعداداناستمرار ف  هذه تأخذ أن عىل واناداء، الير

 انازلة سبببته الذي الكباد لن للخروج وحاجته اناقتصاد حالة اناعتبار بنظر الموازنة

 .اللقاثية

 ي  الفباد لواجهة
ن
 .العام باغإنفا  والقيام العالة انايرادات تحصي  عمليات ف

 ضبط انانفا  العام باك  علمي ولدروس. 

  ي يتر
ائ  اناستهقاكتةوير النظام الرصن يبة الدخ  وضن ن اليات جباية ضن  .وتحبي 

، وأخص   ن ن العراقيي  ي شبكة اناقتصاديي 
ن
يود الباحث ان يتقدم بالاكر الززي  لهيأة التحرير ف

وع الكبي   اله العاىلي بهذا المرسر
ن لنهم اناستاذ المفضال الدكتور بار  شير عىل لزهوداته، والي 

 واثرائها الحوارات حول لختل  القضايا اناقتصادية. 

ي جالعة الكوفة
ن
 )*( أستاذ علم اناقتصاد ف

. يبمح بأع ن ن العراقيي  ادة النرسر برسر  اناشارة اىل حقو  النرسر لحفوظة لابكة اناقتصاديي 

  2020تموز  23المصدر. 
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