األزمة المالٌة العالمٌة وآثارها على االقتصاد العراقً
د.جواد كاظم البكري
جامعة بابل/كلٌة اإلدارة واالقتصاد
ذهب العدٌد من المحللٌن فً بداٌة أٌام األزمة المالٌة العالمٌة إلى أن االقتصاد العراقً أبعد ماٌكون عن التأثر
بتلك األزمة ،وقد ساقوا العدٌد من المبررات لذلك ،ولكن الواقع العملً أثبت عدم صحة هذه التوقعات فً ظل
عالمٌة األزمة ،فال ٌكاد ٌوجد بلداً فً أرجاء المعمورة إال وتكون األزمة المالٌة قد أصابته بتأثٌر ما ،وفً
العراق سنتناول هذه التأثٌرات من خالل (أسعار النفط ،أسواق المال،االستثمارات ،سعر صرف الدٌنار العراقً،
:الرصٌد من العملة الصعبة ،قطاع المصارف) وكاالتً
أسعار النفطٌ :عتمد العراق بنسبة  %59فً موازنته العامة على اإلٌرادات النفطٌة ،وبالرغم من التحوطات •
الكبٌرة التً قامت بها وزارة المالٌة العراقٌة فً موازنة عام  8002حٌن صُممت على أساس أن برمٌل النفط
ٌعادل  95دوالراً للبرمٌل الواحد ،اال أن سعر النفط قد انخفض إلى اقل من ذلك بكثٌر حتى وصل إلى مستوى
 00دوالر للبرمٌل الواحد فً كانون الثانً  ،8005األمر الذي ترك أثراً بٌنا ً على الموازنة الحالٌة التً أعٌد
.تصحٌحها ألكثر من مرة مع انخفاض أسعار النفط ..بمعنى أن الموازنة تتقلب كلما تقلب العالم
والموازنة العراقٌة شأنها شأن الموازنات الدولٌة األخرى تحتوي على كلف متغٌرة ٌمكن التحكم بحجمها،
وكلف ثابتة الٌمكن التحكم بها من مثل (الرواتب ،األجور ،المساعدات) إضافة إلى تخصٌصات البطاقة
.التموٌنٌة ،وتكمن صعوبة األمر فً هذا الباب
وتستقطع منها  %9كتعوٌضات جراء  DFIوإٌرادات النفط تدخل بنسبة  %000إلى صندوق تنمٌة العراق
حرب الكوٌت ،وهذه تعتبر جزءاً من النفقات ..والموازنة العراقٌة مصممة كاآلتً %00 :لتغطٌة النفقات
المحلٌة و %00لتغطٌة استٌرادات الحكومة بالعملة األجنبٌة( ) ،وتقوم وزارة المالٌة بكل عملٌة تموٌل بالدٌنار
إلى دٌنار عراقً ،فتتم ) (DFIالعراقً من خالل تحوٌل موجوداتها بالعملة األجنبٌة فً صندوق تنمٌة العراق
عملٌة تسوٌة إذ ٌتم أخذ الموجودات األجنبٌة وٌتم إعطاء دٌناراً عراقٌا ً بدالً منها ،فٌتحول الدوالر من حساب
)(DFIإلى حساب آخر هو حساب االحتٌاطٌات األجنبٌة لدى الـ ) DFIالمٌزانٌة (حساب وزارة المالٌة فً
أٌضا ..وبهذه الطرٌقة  -لتغطٌة النفقات الداخلٌة  -تراكمت هذه االحتٌاطٌات الكبٌرة ..والسٌاسة النقدٌة بنٌت
( ).على حجم هذه االحتٌاطٌات
ولكن األمر اآلن قد تغٌر ،إذ أن االحتٌاطات المتراكمة سٌتم استخدام جزء كبٌر منها ،أن لم ٌكن جمٌعها ،فً
تموٌل الموازنة لعام  8005التً كان من المقرر أن تكون بحدود  55ملٌار دوالر ،ولكن انخفاض إٌرادات
النفط اضطر القائمٌن على السٌاسة المالٌة فً العراق إلى استخدام تلك االحتٌاطات ،وفً هذه الحالة فأن البنك
المركزي العراقً لن ٌستطٌع القٌام بمهام التموٌل كما ٌقوم به اآلن صندوق الموازنة ،وعندما ٌفقد هذا الصندوق
القدرة على التموٌل والتأثٌر أو الحفاظ على قٌمة الدٌنار العراقً ،فان العملة العراقٌة تفقد دعم الصندوق
.فتنخفض قٌمتها وفقا لتأثٌرات السوق
أسواق المال :من المعلوم إن البورصة العراقٌة المتمثلة بسوق العراق لألوراق المالٌة لم تتأثر بهذه األزمة إال •
بنسب طفٌفة جداً بسبب محدودٌة حجم التداول الكلً داخل هذه السوق أوال ،وأن عدد المستثمرٌن األجانب فً
أسهم السوق محدود جداً أٌضاً ،إضافة إلى أن عدد المستثمرٌن فً سوق العراق لألوراق المالٌة ٌعد قلٌال مقارنة
بأي بورصة فً دول العالم ،وقلة المستثمرٌن هنا ٌعود لعوامل منها قلة الوعً االستثماري وانخفاض الدخل
.وعدم وجود سٌاسة إعالنٌة ناجحة تشجع على االستثمار
من جانب آخر فأن سوق العراق لألوراق المالٌة الزال غٌر مرتبط الكترونٌا ً باألسواق العالمٌة ،األمر
الذي جعل المستثمر العراقً بعٌد عن األسهم العالمٌة التً تهاوت أسعارها ،وٌُعد هذا األمر أحد االٌجابٌات فً
.هذه المرحلة

االستثمارات :من البدٌهً أن تتأثر االستثمارات الحكومٌة بفعل انخفاض أسعار النفط حٌث ستنخفض إٌرادات •
الموازنة العامة وبالتالً سٌنخفض المخصص للموازنة االستثمارٌة ..وهنالك ثمة عالقة بٌن االستثمارات
الحكومٌة واالستثمارات الخاصة فً حالتٌن :األولى أن التوسع فً االستثمارات الحكومٌة فً اقتصادٌات البلدان
محدودة الفرص سٌؤدي إلى مزاحمة االستثمارات الخاصة فً فرص ٌجد فٌها القطاع الخاص جدوى أو ربحٌة
اقتصادٌة ..والثانٌة :إن ضعف االستثمارات الحكومٌة فً اقتصادٌات بحاجة إلى استثمارات فً البنٌة التحتٌة
سٌؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن الدخول فً مجاالت معٌنة بسبب ضعف االستثمار فً البنٌة التحتٌة..
ونعتقد أن الحالة الثانٌة هً التً ستنطبق على االقتصاد العراقً بحكم التدهور الحاصل وبحكم كبر الفجوة
.االستثمارٌة فً االقتصاد العراقً
ونتوقع أن تتأثر االستثمارات المباشرة فً االقتصاد العراقً فً حالتٌن :انخفاض االستثمارات الحكومٌة
سٌؤدي إلى التباطؤ فً إنشاء البنى التحتٌة ..من جانب آخر أن الكثٌر من المستثمرٌن وخاصة من الدول التً
تأثرت بشكل مباشر باألزمة سٌجدون صعوبة كبٌرة فً الحصول على التموٌل ..وهنا فأن الكثٌر من
المستثمرٌن سٌفكرون جدٌا فً التحول من االستثمار غٌر المباشر إلى االستثمار المباشر على اعتبار أن عملٌة
بناء الثقة فً أسواق أمرٌكا وأوروبا سٌحتاج لوقت لٌس بالقصٌر ..وهؤالء سٌبحثون عن دول واقتصادات غٌر
متأثرة بدرجة مباشرة أو كبٌرة باألزمة وقد ٌكون العراق واحداً من هذه الدول ،ولكن ذلك ٌرتبط بمدى تهٌئة
الظروف واستكمال البٌئة التشرٌعٌة المنظمة لقطاع األعمال مع زوال التوترات األمنٌة والسٌاسٌة ..وٌجب أن
.نستغل هذه األزمة فنعد المناخ االستثماري المناسب الستقطاب المستثمرٌن
سعر صرف الدٌنار العراقً :إن سعر صرف الدٌنار العراقً وتحسن قٌمته مشروط بعاملٌن ،األول هو توافر •
االحتٌاطٌات األجنبٌة لدى البنك المركزي العراقً ،والثانً هو انخفاض مستوى التضخم ،إضافة إلى أن سٌاسة
سعر الصرف تواجه متغٌرات خارجٌة سببها ارتفاع أسعار المواد الغذائٌة والسلع األخرى عالمٌا مما ٌؤدي إلى
تضخم مستورد الٌمكن معالجته اال بتحسٌن قٌمة الدٌنار العراقً على وفق شروط وأسس التبادل التجاري ،وبما
أن األزمة المالٌة العالمٌة أدت إلى انخفاض أسعار السلع التً ٌقوم العراق باستٌرادها األمر الذي ٌؤدي إلى
انخفاض معدالت التضخم داخل االقتصاد العراقً ،أو تثبٌتها على أقل تقدٌر ،وهذا سٌنعكس اٌجابٌا ً على سعر
.صرف الدٌنار العراقً
الرصٌد من العملة الصعبةٌ :رتبط رصٌد العراق من العملة الصعبة بإنتاج النفط بالدرجة األساس ،فإذا هبطت •
إٌرادات النفط ٌؤدي ذلك إلى انخفاض رصٌد الدولة من العملة الصعبة ،وهذا بالضبط ماحصل فً العراق بعد
انخفاض إٌرادات النفط بنسبة  %58نتٌجة النخفاض أسعاره من  005دوالر فً تموز  8002إلى  00دوالر
.فً كانون أول 8002
قطاع المصارف :وبشأن إمكانٌة وجود اثر محسوس لالزمة العالمٌة التً تعصف ببنوك العالم على •
المصارف العراقٌة الحكومٌة واألهلٌة ،فأن العراق ٌعد بعٌدا نسبٌا من األزمة المالٌة التً تعصف بالنظام
المالً الدولً من هذا الجانب لعدة أسباب ،فً مقدمتها أن االحتٌاطٌات الدولٌة للبنك المركزي العراقً ما زالت
تدار بطرٌقة بعٌدة عن المخاطر وان استثمارها ٌتم بأوراق مالٌة سٌادٌة بعٌدة عن مضاربات السوق الحالٌة،
إضافة إلى أن انخفاض درجة االنفتاح (االنكشاف) االقتصادي بٌن المصارف العراقٌة والمصارف العالمٌة ٌبقً
.تلك المصارف فً منأى عن التأثٌرات السلبٌة لتلك األزمة

