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مقدمه

عراق در سال های اخیر با معضالت اقتصادی فراوانی روبه رو بوده که از آن جمله می توان 

به کسری بودجه، وابستگی به نفت، بدهی خارجی و نرخ فقر اشاره کرد. در ماه های اخیر اما با 

گسترش روند اعتراضات و استعفای نخست وزیر، اخالل در روند سرمایه گذاری خارجی و اجرای 

طرح های عمرانی و صنعتی، شرایط برای دولت مرکزی دشوارتر شد. این اما پایان ماجرا نبود. 

کاهش شدید قیمت نفت و پس از آن شیوع بیماری کرونا، چالش های مهم و اساسی دیگری برای 

دولت عراق ایجاد کرد. این درحالی است که تشدید تنش در روابط ایران و آمریکا و تأثیر منفی 

آن بر عراق و نارضایتی واشنگتن از روابط بغداد-پکن نیز می تواند عراق را بیش از گذشته در 

مشکالت اقتصادی فرو بََرد. بنابراین به نظر می رسد اقتصاد عراق سال دشواری را پیش  رو داشته 

باشد که این خود می تواند توانایی دولت در پاسخ به مطالبات متراکم عمومی را کاهش دهد. به هر 

حال از میان فهرست بلند بحران هایی که عراق با آن ها روبه روست، نوشتار پیش رو تالش می کند 

تا به ارزیابی پیامدهای کاهش قیمت نفت در وضعیت اقتصاد این کشور بپردازد.
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پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی عراق

۱- اقتصاد عراق وابستگی فراوانی به فروش نفت دارد. براساس آمارها بیش از ۹۰ درصد 

بودجه این کشور به صادرات نفت وابسته است. از سال های ابتدایی دهه ۱۹۲۰ و پس از فروپاشی 

امپراتوری عثمانی تاکنون که حدود یک قرن از تشکیل کشور عراق در مرزهای کنونی می گذرد، 

جنگ، اشغال، کودتا، انقالب و همه مؤلفه هایی که می تواند ضد شکل گیری یک اقتصاد توانمند 

و توسعه گرا ایفای نقش کند، در عراق وجود داشته است. بنابراین وضعیت عراق در وابستگی به 

درآمدهای نفتی از یک سو و جمعیت حدوداً ۴۰ میلیونی با مطالبات معیشتی انباشته از سوی دیگر، 

حتی از برخی از دولت های نفتی حاشیه خلیج فارس نیز بدتر است.

۲- روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که به دلیل عدم توافق روسیه و عربستان 

درباره میزان تولید، تقریبًا از مارس گذشته آغاز شد با شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای 

جهانی شدت گرفت. با سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، اعضای اوپک پالس توافق 

کردند تا تولید نفت را برای دو ماه می و ژوئن به میزان ۹٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. 

توافقی که اگرچه از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرد، اما بعید به نظر می رسد قیمت  نفت 

حتی با وجود چنین توافق کم سابقه ای به اعداد و ارقام سال ۲۰۱۹ نزدیک شود. چه اینکه روزها و 

هفته های پس از این توافق نیز همین روند را نشان داده است. براساس این توافق مقرر شد عراق 

میزان تولید روزانه خود را ۲۳ درصد معادل ۱٫۰۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. موافقت 

دولت عادل عبدالمهدی با این میزان از کاهش تولید، اگرچه مورد انتقاد رسانه های داخلی عراق 

قرار گرفت، اما به نظر می رسد با وجود توافق واشنگتن، مسکو و ریاض برای کاهش تولید، بغداد 

اساسًا توانایی کنشگری متفاوتی ندارد. با این حال احتماالً بیش از آنکه کاهش تولید دو ماهه نفت 

-که البته احتمال تمدید آن کم نیست-، برای عراق خسارت بار بوده باشد، سقوط قیمت نفت در 
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بازارهای جهانی، تهدیدی جدی برای بغداد است.

۳- برای بررسی وضعیت درآمدهای نفتی عراق در سال جاری، مرور صادرات نفت این 

کشور در سال ۲۰۱۹ ضروری به نظر می رسد. صادرات نفت دولت فدرال عراق از میادین بصره 

و کرکوک صورت می گیرد و این کشور سال ۲۰۱۹ به صورت متوسط روزانه ۳ میلیون و 5۲6 

هزار بشکه نفت از این میادین صادر کرده است]۱[. درآمد نفتی عراق از میادین بصره در سال 

۲۰۱۹ حدود ۷۶٫۲ میلیارد دالر، نفت صادراتی کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه حدود ۲ 

میلیارد دالر و از میادین القیاره نیز حدود ۲5۰ میلیون دالر بوده است. عراق همچنین از آگوست 

تا پایان دسامبر ۲۰۱۹، بیش از 57 میلیون دالر نفت خام از پاالیشگاه الصمود در کرکوک به اردن 

صادر کرده است. براساس آمارهای وزارت نفت عراق، سال ۲۰۱۹ هر بشکه نفت این کشور به 

صورت میانگین 6۰ دالر فروخته شده و مجموع درآمدهای نفتی عراق در این سال بیش از ۷۸٫۵ 

میلیارد دالر بوده است.

۴- عراق در مارس سال جاری، روزانه حدود ۳ میلیون ۳۹۱ هزار بشکه نفت را با قیمت 

۲۸٫۲ دالر به ازای هر بشکه صادر کرده است. درآمد عراق از صادرات نفت در این ماه، معادل 

۲٫۹۶ میلیارد دالر بوده است. درحالی که در مدت مشابه سال گذشته، عراق درآمدی بالغ بر 

۶٫۷۱ میلیارد دالر کسب کرده بود و این درحالی است که صادرات عراق در مارس ۲۰۲۰ حدود 

یک میلیون بشکه بیش از مدت مشابه سال گذشته بود. به عبارت دیگر فقط در ماه مارس، درآمد 

عراق از صادرات نفت حدود ۳٫۷۵ میلیارد دالر کاهش داشته است. وضعیت کاهش درآمد 

حاصل از صادرات نفت عراق در آوریل اما فاجعه بارتر از مارس بود. براساس بیانیه وزارت نفت 

عراق، این کشور در آوریل ۲۰۲۰ روزانه ۳ میلیون و ۴۳8 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 

۱۳٫۸ دالر صادر کرده است. بنابراین درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل حدوداً ۱٫۴ 
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میلیارد دالر بود. این در حالی است که این کشور در آوریل ۲۰۱۹ هر بشکه نفت خام را با قیمت 

۶۷٫۵ دالر فروخت و با توجه به صادرات ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، درآمدی بیش از 7 میلیارد 

دالر کسب کرد. بنابراین درآمد عراق از صادرات نفت در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه 

۲۰۱۹، حدود ۵٫۶ میلیارد دالر کاهش داشته است. درآمد عراق در آوریل ۲۰۲۰ حتی نسبت به 

فوریه امسال نیز کاهش شدیدی داشت؛ زیرا عراق در فوریه حدود 5 میلیارد دالر از صادرات نفت 

درآمد کسب کرد.

5- براساس قیمت های فعلی)لحظه نگارش این یادداشت(، هر بشکه نفت عراق حدود 

۲۹٫۳۶ دالر به فروش می رود]۲[ که با توجه به کاهش بیش از یک میلیون بشکه ای تولید 

در  عراق  نفت  از صادرات  درآمد حاصل  می رسد که  نظر  به  بعید  اپک پالس،  توافق  براساس 

ماه می و ژوئن بیش از ۲٫۵ میلیارد دالر باشد. این وضعیت احتماالً با تمدید توافق نفتی اپک، 

تداوم خواهد داشت. بنابراین در صورتی که شرایط جهانی و منطقه ای دستخوش تحوالت مهم و 

تنش زایی نشود، عراق باید با درآمدهای ماهیانه 6 یا 7 میلیارد دالری حاصل از صادرات نفت، 

خداحافظی کند. خداحافظی تلخ!

6- به صورت طبیعی یکی از نخستین کشورهایی که تأثیرات منفی کاهش قیمت نفت 

در اقتصاد آن ظهور و بروز بیشتری داشته و خواهد داشت، عراق است. به عبارت دیگر عراق 

به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بخش اصلی مخارج بودجه ای خود را از این مسیر تأمین 

می کند. یکی از مهم ترین این هزینه ها، حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و نیروهای نظامی 

و امنیتی است. براساس آمارها، عالوه بر اینکه بخش مهمی از بودجه عراق باید به پرداخت حقوق 

حدود 7 میلیون کارمند دولتی اختصاص یابد، دولت این کشور بین 7 تا 8 میلیارد دالر در سال 

برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان عالی رتبه هزینه می کند]۳[. هم اکنون یکی از مهم ترین 
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چالش های دولت جدید در عراق، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است که برخی منابع 

آن را ماهیانه ۳ میلیارد دالر تخمین زده اند]۴[. همچنین کاهش قیمت نفت، کسری بودجه عراق را 

هم به شدت افزایش داده است. اگرچه با وجود گذشت چهار ماه از آغاز سال ۲۰۲۰ هنوز بودجه 

سالیانه عراق در پارلمان این کشور تصویب نشده است، اما پیش نویس بودجه ۱۳5 میلیارد دالری 

عراق نشان از کسری ۴۰ میلیارد دالری دارد. نکته حائز اهمیت اینکه این کسری بودجه براساس 

قیمت نفت 56 دالر به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در حالی که صادرات نفت عراق حداقل 

در کوتاه مدت با قیمتی بیش از ۳۰ دالر دور از ذهن به نظر می رسد و این یعنی کاهش شدید 

درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه.

7- در میان این کاهش درآمدهای نفتی، بدهی های داخلی و به ویژه خارجی عراق نیز قابل 

توجه است. براساس آمارهایی که در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، عراق ۱۱5 میلیارد دالر بدهی دارد 

که 7۲ میلیارد دالر آن بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی است. نرخ فقر در جامعه عراق نیز 

چندان وضعیت مناسبی ندارد. براساس آمارهای سال ۲۰۱۹، نرخ فقر در استان های ذی قار، میسان 

و دیوانیه باالی ۴۰ درصد و در المثنی باالی 5۰ درصد است. مسئله فساد نیز یکی از دالیل ناتوانی 

دولت از هزینه کرد دقیق بودجه محسوب می شود. بنابراین عراق مانند بسیاری از کشورهایی که 

وابسته به درآمد نفتی هستند، مدت ها نواقص حکمرانی ناکارآمد خود را با تزریق پول نفت به 

جامعه، پوشش داده  و اکنون با کاهش این منبع تزریق، نشانه ها و مظاهر ناکارآمدی ها بیش از 

پیش نمایان شده است.

8- وضعیتی که در سطور باال مورد اشاره قرار گرفت هم از جنبه داخلی و هم از جنبه 

خارجی، دولت مرکزی عراق را بیش از گذشته در معرض آسیب قرار خواهد داد. از منظر داخلی، 

دولت در عراق، به نهادی تبدیل شده که یا منابع کافی برای پاسخ به نیازهای شهروندان را در 
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اختیار ندارد یا حداقل اینکه ناتوان از نظارت کافی بر هزینه کرد منابع خود است. در این شرایط 

به نظر می رسد ناکامیابی دولت در اجرای طرح های اقتصادی با هدف اشتغال زایی، بهبود خدمات 

عمومی ازجمله در بخش آب و برق، بهسازی راه ها، ساخت مسکن و مواردی نظیر آن، باعث 

گسترش نارضایتی عمومی شود. بنابراین فارغ از اینکه نخست وزیر عراق چه کسی و وابسته به 

چه جریانی است، انباشت مطالبات بی  پاسخ، احتماالً مانع از استقرار نظم و ثبات در این کشور 

می شود. همچنان که با استعفای عادل عبدالمهدی و نخست وزیری مصطفی الکاظمی، اعتراضات 

در شهرهای مختلف پایان نیافته است.

۹- اقتصاد عراق، وارداتی است و بسیاری از نیازهای خود را از کشورهایی مانند ایران، 

چین، ترکیه، هند، امارات و … وارد می کند. کاهش قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا که بر 

مبادالت تجاری کشورها نیز اثر گذاشته است، می تواند بر روند واردات این کشور اثرات منفی 

گذارد. چه اینکه تا لحظه نگارش این یادداشت به غیر از مرزهای بین ایران و اقلیم کردستان، 

با ایران برای واردات کاال بسته است. بدیهی به نظر می رسد که در یک  همه مرزهای عراق 

جامعه مصرفی با جمعیت جوان، کاهش واردات کاال می تواند با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، 

نارضایتی عمومی را افزایش دهد.

۱۰- کاهش قیمت نفت بر رفتار بیرونی دولت عراق نیز اثرگذار خواهد بود. در نتیجه 

چنین وضعیتی احتماالً دولت فعلی بیش از گذشته به سمت سیاست موازنه مثبت در منطقه و 

نزدیکی به کشورهای ثروتمند عربی برای جذب سرمایه حرکت خواهد کرد. روند استقراض 

خارجی نیز همچنان که در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شد]5[، افزایش خواهد یافت. در 

محیط بین المللی اما احتماالً »مذاکرات راهبردی« بغداد-واشنگتن حائز اهمیت خواهد بود. این 

مذاکرات که در دوره نفت ۳۰ دالری شکل می گیرد، احتماالً دستاوردهای بیشتری برای آمریکا 
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نسبت به دوره نفت 6۰ دالری خواهد داشت. هرچند که بعید به نظر می رسد آمریکای ترامپ 

مانند رؤسای جمهور گذشته، به راحتی حاضر به سرمایه گذاری در غرب آسیا باشد. با این حال، 

کاهش درآمدهای نفتی عراق، از قدرت و مشروعیت دولت مرکزی برای کنشگری در سیاست 

خارجی خواهد کاست.
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نتیجه گیری

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۱ 

میلیارد دالر از درآمدهای نفتی عراق را کاهش داده و این کشور را به میزانی با بحران مالی مواجه 

ساخته که در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز با مشکالتی مواجه شده است. در این 

میان به نظر می رسد در عرصه داخلی، دولت مرکزی بیش از گذشته در پاسخ به مطالبات متراکم 

مردم و پوشاندن ناکارآمدِی نظام حکمرانی از طریق توزیع و پاشِش بدون نظارت دالرهای نفتی 

به بخش هایی از جامعه، ناتوان تر از گذشته باشد و این می تواند بر شدت نارضایتی ها بیافزاید. در 

عرصه خارجی نیز، تقویت سیاست موازنه مثبت در منطقه و نزدیکی به کشورهای عربی، افزایش 

روند استقراض خارجی و تضعیف موضع دولت در مذاکرات راهبردی با آمریکا را می توان از 

پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی عراق دانست. بنابراین فارغ از اینکه نخست وزیر عراق چه 

کسی و از چه جناحی باشد، فشار داخلی و خارجی، عراق را در معرض معضالت فراوانی قرار 

خواهد داد.



کاهش درآمدهای نفتی چه پیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟
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