
 أقتصاد العراق ؟السعودية تتحكم في 

عضاء في البلدان الخليجية الابتأييد  –السعودية تتحكم مرة ثانية في قرارات منظمة البدان المصدرة للبترول أوبك 

وهي الكويت والسدددعودية والامارات وق رت وتنتل الدول الاربع معا لوال   -منظمة الدول المصددددرة للن)ا باوبك  

مليون برميل في اليوم. وتنتل  31من انتاج اوبك الحالي البالغ  %55من الخام في اليوم ما يوازي  مليون برميل 17

 .ملايين برميل في اليوم 10,3السعودية ولدها 

أمتداد لسياسة المنظمة يمثل  وهو أشهر لحين عقد أجتماع المنظمة في شهر ديسمبر 6سيستمر لمدة هذا الأت)اق 

الرامية إل  إنتاج الن)ا من دون قيودت لستة أشهر أخرى متجاهلة بذلك التحذيرات من انهيار  منذ أواخر العام الماضي

في لال تخ)يف العقوبات عل  الأول,  تهاصادرالزيادة  وليبيا ثاٍن في الأسعار مع ت لع بعض الأعضاء مثل إيران

 .صدير للثانيتوتحسن أداء موانئ ال

تباطؤ انتاج الن)ا الصخري في الولايات المتحدة والن)ا  كذلك  –يته من خلال مع يات هذا الأت)اق وأستمرار 

 مقابل -أنتصار في هذه الجولة لمنظمة أوبك  ه أعضاء المنظمةالمستخرج من الرمال القارية في كندا الذي ُيعد

يرة, في مستويات شبه ثابتة للأشهر الأخ انراولتي لذانول والنمو الأقتصادي العالمي المستويات ال لب عل  البتر 

جدير بالأشارة ال  أنه لا يمكن إن يكون هذا للبرميل سوف لن تشهده الأسواق العالمية.  $100يتضح بأن سعر 

الأنخ)اض في معدلات أسعار الن)ا عالمياً فقا اسباب أقتصادية بحتة بل أنها ظاهرة أقتصادية سياسية معقدة 

 التركيبة. 

مليون برميل يومياً في الأسابيع الأخيرة,  31.2أنتجت أكثر من « أوبك»رير لوكالة ال اقة العالمية أظهر أن في أخر تق

 ألف برميل أعل  من معدلاتها.  200اي بمعدل 

عل  عدم التخ)يض هو بأن المنظمة إت)قت عل  الإبقاء عل  سقف إنتاجها « أوبك»يعود سبب أصرار قرار منظمة 

 .بذلك بخ تها الرامية لتحمل انخ)اض أسعار الن)ا في سبيل لماية لصتها في السوقالحاليت متمسكة 

إل  ثلاث فئات: دول منتجة وم مئنة  2015و عام  2014قّسم دول العالم خلال عام   -تأثيرات قرار منظمة أوبك 

مثل إيران والعراق تتعامل مع الأزمة المستجدة بهدوء وثقة كالسعودية والإماراتت ودول منتجة لكنها قلقة 

ترى في هبوط الأسعار إل  أقل من النصف مؤامرة عل  اقتصاداتهات وال)ئة الثالثة تضم الدول المستهلكة  وروسيات

  التي تنعم بال)وائد وتحسب عوائدها مثل الولايات المتحدة والصين.

ه, فقد بدأت ملامحها واضحة أما فيما يخص الجانب العراق وتأثيرات أنخ)اض معدلات أسعار الن)ا عل  أقتصاد

مليار دولار  4.2في شهر ديسمبر من العام الماضي بالتقدم ب لب للكويت عن طريق الأمم المتحدة بتأجيل دفعة 

ة العراق ال  مليار دولار.  خسار  67مليار ال   77تعويضات لرب الخليل, أنخ)اض الألتياطي من الدولار للعراق من 

ي هبوط   أ4.5 -الهبوط الحاد في معدلات النمو الأقتصادي التي تتراوح الأن ب الدولة. أكثر من نصف ايرادت خزينة 

أقل من مستويات الص)ر.  ولازالت السياسة المالية للدولة العراقية تشهد سوء في سياسة تخ)يض الن)قات العامة, 

ر في ألداث أي نمو أقتصادي او أنعدام الأنتاج من مؤوسسات الدولة غير الن) ية, ال)ساد لازال يشكل عائق كبي

 تقدم من نالية بناء المنظومة الخدمية أو غيرها. 

للبرميل الوالد, ولكن هذا لن يشهده  $ 70من المتوقع أن ترت)ع معدلات أسعار الن)ا عالمياً ال  مستويات ال 

معدلات أسعار الن)ا ممكن  .  وهذا يعني بأن المراهنة عل  أرت)اع 2016السوق العالمية لت  منتصف العام القادم 

 أن تحسن الوضع الأقتصادي العراقي في الوقت الحاضر لاُتعد رهان رابح. 
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