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سعر صرف الدينار العراقي ... ثقب يبتمع احتياطي النقد *:  أ.د.عبدالحسين العنبكي
 األجنبي

يعد سعر الصرؼ مف المتغيرات االقتصادية األساسية التي تتغير في اليوـ الواحد باستمرار استجابة 
تتفاوت مف لقوى عرض العمالت والطمب عمييا. واىمية تأثير سعر الصرؼ في األداء االقتصادي 

بمد آلخر بحسب ظروؼ البمد ونوع اقتصاده والمرحمة التي يمر بيا في سمـ التنمية وطبيعة الييكل 
االقتصادي لمبمد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيو، وعميو فأف سعر الصرؼ مرة يكوف متغيرًا 

صمة في متغيرات أخرى، مستقاًل يؤثر في متغيرات تابعة ومرة يكوف ىو ذاتو متغير تابع لتغيرات حا
اطالب بعدـ رفع سعر شخصيا كنت لقد  ،وال يوجد اتجاه واحد لمعالقة الدالية السببية لسعر الصرؼ

( لكاف وضع االقتصاد اليـو 1500دوالر =  1وكنت اتمنى لو بقي )  2006صرؼ الدينار منذ 
 العامة لمدولة. لمموازنة أمواؿلوفرنا مستوى معقوؿ مف الحماية لممنتج المحمي ووفرنا  و أفضل

 مالمح عامة لفمسفة سعر الصرف في العراق: أوال:

 :اف سعر الصرؼ لعممة بمد ما ، ىي نتاج طبيعي لمتانة اقتصاد  جدلية السبب والنتيجة
البمد وتناسق األداء االقتصادي فيو وحجـ المدخالت والمخرجات المحمية واألجنبية بيف 

استثمار( والتوازف الخارجي لميزاف -توازف الداخمي )ادخارانشطتو االقتصادية، ومستوى ال
استيرادات(، عميو فأف قوة عممة البمد مف قوة اقتصاده، وليس العكس، -المدفوعات )صادرات

كما يتصور البعض في العراؽ، حيث تيمل القوى الحقيقية التي يفترض انيا تخمق القيـ 
االسيل ألنو تحت متناوؿ اليد )سعر الصرؼ(  والدخوؿ والتراكـ والنمو، ويتمسكوف بالمتغير

 ويجعموف االقتصاد برمتو تابعًا لتذبذباتو في اآلجاؿ القصيرة وىذا ليس فيمًا صحيحًا.
 جمياًل  وأداؤهفإذا كاف وجيو  : سعر الصرف ىو أذن المرآة التي يرى االقتصاد فييا وجيو

كانت صورتو قبيحة، اما اف يكوف  وأداؤهظيرت صورتو في المرآة جميمة، واذا قبح وجيو 
الشكل قبيحًا ويجمل بكل أنواع المجمالت فاف ذلؾ يشبو رفع سعر صرؼ الدينار العراقي 
بعكازات واىنة تسقط عند أي عاصفة وىو ما يسمى اصطالحًا ) سعر الصرؼ المغالى فيو( 

رؼ فيما لو ، ولكف، كـ ىو مقدار الغمو ىذا ، ذلؾ يعتمد عمى حجـ الفجوة بيف سعر الص
تـ تعويـ الدينار )خضوعو بالكامل لقوى العرض والطمب( وسعر الصرؼ المسيطر عميو مف 
خالؿ العكازات والمجمالت التي يمارسيا البنؾ المركزي العراقي، ويمكف لنا كمختصيف اف 
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نستخدـ نماذج قياس بمعنوية عالية لتصوير صورة الدينار المعوـ ونقيس تمؾ الفجوة، فاف 
كبيرة تفوؽ حدود معينة فال توجد مصمحة لالقتصاد العراقي بالتمسؾ بسعر الصرؼ كانت 

دينار( وال بد مف التحرؾ  1166دوالر =  1الحالي الرسمي المحدد مف قبل البنؾ المركزي)
الى مستوى اعمى يقمل مف االثار السمبية لمغمو بسعر صرؼ الدينار ويخمق اثار إيجابية 

راقي ويحافع عمى احتياطي النقد األجنبي مف استمرارية االستنزفاؼ تدعـ أداء االقتصاد الع
تحت وطأة اف ما ينمي تزايد االحتياطي اقل مف ما يقضيو الحفاظ عمى )سعر صرؼ 
الدينار الحالي( مف االحتياطي. ىذه المعادلة ىي األخرى يجب مراعاتيا مع معيار حجـ 

 الغمو الذي تكممنا عنو آنفًا.
   مقابل الدينار القوة المفترضة لسعر صرؼ  مف ثـ ما ىي :لعممة المحميةا أغطيةما ىي

يي األخرى قد تغيرت، فمـ يعد الذىب والنقد ، األغطية لـ تعد كما كانت فالعمالت األجنبية 
لمعمالت المحمية في البمداف األساس األجنبي مف العمالت القيادية في العالـ ىو الغطاء 

نماالنامية والمتخمفة،  ظيرت مؤشرات كثيرة ليا عالقة بسعر صرؼ عممة البمد ومنيا  وا 
األداء االقتصادي في جانب العرض، وُاقصد الناتج المحمي اإلجمالي مف حيث الحجـ أواًل 

فضال عف التوازف الداخمي )حجـ االدخارات وحجـ ومف حيث مصادر توليده ثانيًا،
مدفوعات )حجـ الصادرات وحجـ االستثمارات ( والتوازف الخارجي المتمثل بميزاف ال

االستيرادات ( ومعدالت حركة رؤوس االمواؿ مف والى البمد ، كما اف لحجـ الثقة باالقتصاد 
ومعدالت نموه وحوكمة ادائو والتصنيف االئتماني لمبمد وغيرىا مف المؤشرات التي تتجسد 

عف اف تمؾ الثقة  بالمحصمة بقبوؿ واسع لعممة البمد في تغطية التعامالت السمعية ناىيؾ
لالحتفاظ بالثروة لدى المؤسسات واالفراد ،  اً لمقيمة وموجود اً تعزز لمعممة وظيفة كونيا مخزن
في تحديد سعر الصرؼ فيما  األكبرالوزف الترجيحي  األجنبيوعميو لـ يعد الحتياطي النقد 

الراسخ تصادي االق لألداءي بغياب المؤشرات االخرى مت العممة الف ىذا االحتياطو   لو عُ 
، تؤدي الى استنزاؼ االحتياطي الذي يواصل دعمو المستمر لعممة ضعيفة تريد اف  المستقر

تتكيف وتأخذ قيمتيا الطبيعية مدفوعة بقوى التصحيح التي يمارسيا العرض والطمب، ولكف 
غبات مف الضغوط والر  اً القرارات اإلدارية لمبنؾ المركزي وعمميات المزاد التي يمارسيا وخميط

القصير تتقدـ عمى مصمحة االقتصاد  األمداالجتماعية والسياسية والمصالح الخاصة في 
  .واألعمارالبعيد ويستمر العمل بخالؼ التنمية  األمدالعراقي في 

   مصادر الناتج المحمي األمر لو عالقة ب :لماذا؟ أمد،مستقر منذ مثال الدينار األردني
العراؽ حيث في حاؿ الىل يأتي مف مصدر مييمف كما ىو  يأتي؟،مف أيف  GDP اإلجمالي
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، اـ مثاًل   GDP% مف الناتج المحمي اإلجمالي  80يسيطر النفط عمى مساىمة تصل الى 
وىل القطاع المولد ىذا قطاع ريعي تكوف فيو القيـ المضافة  متنوعة،يأتي مف أنشطة انو 

لعناصر اإلنتاج الداخمة فيو قميمة ويييمف فيو عائد األرض )الريع(. كما ىو حاؿ النفط، 
بسيط جدًا وىنالؾ مساىمة محدودة لرأس الماؿ ايضًا مقارنة  ءبشي العمل اال ـحيث ال يساى

اف ألكبر ) ىبة مف السماء( تجود بيا األرض دوف وعميو يكوف العائد ا ،ببقية القطاعات
المضاعفة  وترفع السعر في  أية عمميات تحويمية تضاعف مف القيـنكمف انفسنا أجراء 

ابعة عف نيباع كمادة خاـ ، وعندما تكوف تمؾ اليبة السماوية غير اـ  أضعاؼالسوؽ لعدة 
في دعـ قوة سعر صرؼ  ىاأثر نشاط راسخ تكوف عرضو لتذبذبات السوؽ العالمية ويكوف 

، فما بالؾ اف كانت تمؾ الصادرات الخاـ بالمجمل تقيـ بالدوالر، فيي اذف ، اً العممة واىن
مما مع  أكثردوالرات تخرج مف األرض ، تتالحـ وتتكامل في دورتيا في االقتصاد الخارجي 

 اإلنفاؽاف االقتصاد الداخمي، والمشكمة األكبر انيا بالكامل في جيوب الحكومة، وحيث 
، فاف ضخ فيوالحكومي في الغالب )غير رشيد( ومف الصعب ضبط معايير العقالنية 

الصحيحة بالضرورة فقد  واألوردةر الشراييف عباالقتصادي ال يكوف  ـالدوالرات في الجس
ىو ليس يكوف وريد صغير جدًا يحقف بكميات كبيرة مف النقد األجنبي الف الحاقف )الحكومة( 

اال انيا ال يحقف ،  ةكبيرة تحتاج الى حقف كبير  األوردةالمحتاج )االقتصاد( وقد تكوف نفسو 
مف بؾ العالقة بيف تواجد الدوالرات تىذه الصورة سوؼ تر  أماـقميل جدًا، ال ءشياال البيا 
، فاالختناقات تعمل لنا ازمة يتضرر منيا مف جية أخرى ومواطف امتصاصيا الحقيقية جية 

ىروب لمدوالرات مف دورة الدخل لتعود الى الخارج، اما  أزمةفوائض تسبب لنا الفقراء وال
، او انيا تبحث عف فرص لالستثمار بعدما عجزت ةمشبوىدر امصمف ألنيا تغسل ألنيا 

جاء مف  GDPبيئة االستثمار المحمية مف امتصاصيا، اـ اف توليد الناتج المحمي اإلجمالي 
ة نابعة عف تفاعل عناصر اإلنتاج الخمسة )العمل، رأس مصادر متعددة ومتوازنة وحقيقي

اذا كانت متوازنة فاف احتياجات األنشطة و الماؿ ، األرض ، التنظيـ، التكنولوجيا(، 
 GDPاالقتصادية لمنقد األجنبي تتوافق طرديًا مع مخرجات تمؾ األنشطة مف مساىمات في 

يـ بالنقد األجنبي كونو وبالتالي مساىمتيا في خمق حقوؽ عمى الغير قسـ كبير منيا مق  
لمتصدير، لذلؾ يكوف الدينار األردني مثاًل مستقرًا عمى مدى فترة زمنية طويمة ، ليس  اً موجي

الف البنؾ المركزي األردني بارع في ضبط سعر صرؼ الدينار، ابدًا، ولكف سعر صرؼ 
دني ىو نتاج لمعادالت انتاج وانفاؽ حقيقية سواء في جانب العرض او جانب الدينار األر 

الطمب، الف االحتياج يأتي مف النشاط نفسو بناء عمى قوى السوؽ ومصالح القطاع 
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لمقطاع الخاص،  حرباالخاص، والمخرجات ىي مخرجات تسعى إلشباع السوؽ وتحقق األ
، االستردادية والحصوؿ عمى عموالت العقود براـعبث الفاسديف إليستورد مف اجل  ءفال شي

الحمقات  أضيقوليس ديدف القطاع الخاص، والف الحكومة في  ىذا ديدف القطاع الحكومي
االقتصادية في األردف وفي أوسع الحمقات االقتصادية في العراؽ يحصل ىذا الفرؽ، 

يقية والصادرات فالضابط لمدينار األردني قوى سوؽ حقيقية متأتية مف االستيرادات الحق
والصادرات يدخل عائدىا مف النقد  اواالستيرادات يدفع ثمنيا مف جيوب محتاجيي، الحقيقية 

 جباياتال تحصيلالحكومة اال  عمى األجنبي لجيوب مصدرييا وىـ ليسوا الحكومة، وما
ف كل الصادرات تكاد تكوف حكومية فالصورة مقموبة أل، اما في العراؽ لتمويل انشطتيا

 تفوع بقوى ليسددىا في جيوب الحكومة وىيكل االستيرادات مشوه ألنو غير حقيقي موعائ
)قوى السوؽ( والحاجة الفعمية انما ىي قوى االنتفاع الشخصي والفساد اإلداري والمنغصات 

البنؾ المركزي األردني الى عمل كبير لمحفاظ عمى  جاإلدارية والرشا وغيرىا. لذلؾ ال يحتا
سعر صرؼ الدينار األردني مستقرًا ألنو نتاج القوى الحقيقية في السوؽ، بينما سعر صرؼ 
الدينار العراقي ليس نتاج القوى الحقيقية القتصاد السوؽ وانما نتاج اإلجراءات اإلدارية 

سعر صرؼ الدينار فأف المركزي، ولذلؾ )سميمة كانت اـ خاطئة( لموظفي الحكومة والبنؾ 
األردني متغير تابع لقوى االقتصاد األردني بينما سعر صرؼ الدينار العراقي متغير اصبح   
)مستقاًل( ويراد استخدامو لجعل االقتصاد العراقي تابعًا لو، وىي صورة أخرى مف صور 

 )االقتصاد العراقي بالمقموب( التي ذكرناىا في مقاؿ سابق.
 يعبد  كسوالً  اً خمق لنا شعباالعتماد عمى النفط الخاـ  قتصاد الريعي يأكل نفسو بنفسو:اال

، الخاص ، مفرغ مف اي روح لممبادرةالمرتبات وييرب مف القطاع  فتاتالوظيفة العامة ولو ب
 اً مخاطر السوؽ ، اذا اضطر مجبرا لمعمل في القطاع الخاص فيو يكوف مقامر  إدارةال يجيد 

يقتنص الفرص التي يتيحيا الموظف الحكومي وىي كثيرة مف اجل  ، اً مستثمر  منو أكثر
المجدية اقتصاديا ، ال يتعب ذىنو بالحسابات المربحة و  التالعب ، وال يفكر باقتناص الفرص

وال يقبل االستعانة بالمستشاريف المختصيف ليتحاشى االقتصادية والمالية التي يسمييا معقدة 
التي يتعامل بيا  اإلجماليات، يعيش بذىنية درؾ اف ذلؾ قد يخسره الكثيرالدفع ليـ دوف اف ي

في مجاؿ رسوخ واستدامة  اً الباعة المتجوليف ميما تعاظمت ثروتو ،ال يعير لمزمف اىتمام
إعمالو ، بل يأسره الزمف فقط في األمد القصير جدا ولجني األرباح السريعة ، ليس لو انتماء 

في  اإغراء أكثرفيو متأىب لتركو في اي لحظة باتجاه نشاط أخر  لنشاطو وقطاعو اإلنتاجي
فوؽ ذلؾ كمو يحف لمعمل الحكومي متى  مجاؿ الربح السريع المتأتي مف التالعب ، و
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سنحت لو الفرصة ، والقطاع الحكومي مترىل متعب مرتبو عمى ضحالتو مضموف في نياية 
فر بالمعايير االقتصادية ، بل اف الذي وككبرى الشير )سواء انتج اـ لـ ينتج( وىذه طامة 

يعمل بحرص ومثابرة عميو اف يتمقى السياـ مف الفارغيف الذيف ال يجيدوف سوى المشاكل 
عمل الموظف الحكومي العراقي في اف  اإلحصائياتوالتزلف والفساد ، وبذلؾ تشير والنفاؽ 

( ، وكل  19ظل ترىل ىذا القطاع ال يتجاوز ) الذي نعمل اننا نبيع دقيقة عمل في اليـو
، قبل سنوات كانت معادلة  األسواؽوتراجعا في  تذبذباً  األكثرالنفط الخاـ وىي السمعة 

طف حنطة ( واليوـ مع تراجع سعر ما 1برميل نفط =2العالمية )سعر  األسواؽالتبادؿ في 
طف حنطة ( والزلنا  1برميل نفط = 11) سعر  أصبحنصدر وتصاعد سعر ما نستورد 

العراقيل أماـ إنتاج الحنطة ونذلل المصاعب أماـ تصدير النفط الخاـ ، وىذا مثاؿ نيمل 
عمى خطا البوصمة التي نسير في القطاعات اإلنتاجية الحقيقية  األمثمة أالؼواحد مف بيف 

بكل ما فييا  األرضعممتنا لمدوالرات الخاـ التي تخرج مف نأسر و ، والزلنا نأسر أنفسنا عمييا
رباكاتمف تذبذب  ماـ ىذه المعطيات أ، في مجمل الحسابات القومية لمؤشراتنا االقتصادية وا 

العامة  أفكارنريد اف نبقى متشبثيف بعذرية زائفة لسعر صرؼ الدينار ، وبالتبعية نبقى نجتر 
أمثمة ال نتعمـ  وأمامناالمختصيف ، ونعيش بوىـ اف قوة اقتصادنا مف قوة عممتنا ،  أفكاردوف 

في لدييا  األولويةروسيا عندما تعرض اقتصادىا لحصار ومشاكل كانت منا منيا، أما
تخمو بكل بساطة عف عذرية سعر وألجمو ، السميـاالقتصادي  األداء إيقاعالحفاظ عمى 

صرؼ الروبل ، العامة يقولوف انيار االقتصاد الروسي الف الروبل انيار ، وكنت ادفع اف 
وسيمة عالج  إذفبتخفيض سعر صرؼ الروبل ، فيو  الروس يحموف اقتصادىـ مف االنييار

 اإلسالمية إيراف)بالمقموب( ، والشيء ذاتو فعمتو جميورية  وكما يعتقد منظر ،  اً وليس مرض
وقمبت المعادلة وجعمت اقتصادىا  ةر والحرب االقتصادياالحص أنواع أقسى، حيث واجيت 

لذلؾ  اً بسرعة ، ولكف كاف عمييا اف تقدـ قربان اإلنتاجيةيعتمد عمى الذات وتنمو قطاعاتيا 
العمالت  أماـ، حتى صار بسعر منخفض جدا  اإليرانيىو التخمي عف عذرية التوماف و ،

الحقيقي مف االنييار واستمر الطمب عمى  اإليرانياالقتصاد  منعولكف ىذا القرباف  األجنبية
لو اننا  اخوتي،عمما الجوار.  دوؿ أسواؽحتى احتل مساحات واسعة مف  اإليرانيالمنتج 

برميل نفط( وننتج ما نمبس وما نبني وما نركب وما نستخدـ 11ننتج )طف الحنطة بدال مف 
 اً نكسب استقرار  السعر،عوامل ايجابية أخرى غير فرؽ  النفط، نكسببدال مف البقاء عمى 

ؤشرات حسابية تدعـ مف إنتاج قطاعات حقيقية خالقة لمقيـ المضافة تعتمد كم اً متأتي اً حقيقي
استقرار قيمة الدينار ويقمل مف تبعيتو لتذبذبات أسواؽ النفط واإليرادات النفطية لمحكومة 
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الف تكوف القوى الحقيقية الداعمة الستقرار الدينار وأسموب التصرؼ بيا، ونقترب كثيرا 
 العراقي مشابية لتمؾ الداعمة الستقرار الدينار األردني.

 صاحبة لسعر صرف مغالى فيو:ثانيا: األضرار الم

عندما ارتفع سعر صرؼ الدينار بشكل غير حقيقي في السنوات السابقة مرفوع بالمزاد 
منيا:عمى االقتصاد كثيرة سمبية  أثارالذي يجريو البنؾ المركزي ترؾ   

بالدينار:انخفاض اإليرادات النفطية مقيمة . 1   

التخصيصات ويسود الركود في االقتصاد نالحع  في الوقت الذي تتنازع الوزارات والمحافظات عمى
دوالر  1دينار مقابل  1500مف نتيجة رفع سعر صرؼ الدينار  أف الفرؽ في ايرادات النفط)بالدينار(

 وكما في الجدوؿ ادناه، ( 2013-2007)مف في الموازنات دوالر  1دينار مقابل  1166الى 
مميار  138الف بالسعر الرسمي لمدوالر اكثر مف ترليوف دينار اي ما يعادؿ ا 161خسارة اكثر مف 

حقنت في االقتصاد مف خالؿ ساىمت في اتساع العجز في الموازنات العامة ، وكانت قد  دوالر،
الدينار ، دوف اف ندرؾ  سعر صرؼ رفعلتحقيق ىدؼ  -سرعاف ما خرجت مرة أخرى  –مزاد العممة 

اثر ايجابي عمى االقتصاد الكمي. ااف ىذا اليدؼ اصال خاطئ وليس ذ  

 السنوات
 سعر صرف

 الدينار

الدوالر مقابل   

مبمغ الفرق 
 باإليرادات

ترليون  دينار   

االيرادات 
 العامة

 مميار $

الرقم 
 القياسي

السعار 
 المستيمؾ

2006 1500 

  

18500.8 

2007 1260 10.1 42 24205.5 

2008 1200 24.15 80.5 24851.3 

2009 1200 15.12 50.4 24155.1 
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التضخم:ظاىرة  يوقفلم رفع سعر صرف الدينار  . 2  

الف التضخـ  ،لماذا؟قد يكوف قمل مف جموح معدالت التضخـ ، اال انو لـ يمنع حصوؿ الظاىرة ، 
حيث اثبتت عدة دراسات اجريناىا ،اف مصادر التضخـ  ،اً نقديفي العراؽ حقيقي في الغالب وليس 

مف عوامل دافعة لمكمف وخاصة كمف توفير االمف وكمف الوقود والطاقة وكمف البنى التحتية  أتيت
بمعنى ىو مدفوع  النقد،مف الزيادة في عرض  متأتي امنيجدا وربما جزء قميل ، واالنتاج والنقل 
نما ارتفاع كمف إنتاجوبصدمة عرض   اً مسحوبجزء منو وقد يكوف ، وصدمة العرض ال تعني شحتو وا 

ويمنعو مف التنمية وحيث  اً الطمب غير المشبع يبقي المجتمع محروم إف إال، بالطمب  األعمىنحو 
 إلشباعوسنة وىنالؾ طمب كبير مؤجل يفترض اف نسعى  40ف مف فجوة تخمف عمرىا و نحف خارج

طالما   لـ يكف لرفع سعر صرؼ الدينار اىمية في خفض معدالت التضخـ جديد، لذلؾال كبتو مف 
في مختمف القطاعات ، وقوى الطمب غير عقالنية  أزماتيااف قوى العرض الزالت عاجزة عف تجاوز 

، حيث اف معظـ انفاؽ القطاع الخاص متولد بشكل حكومي غير رشيد  بإنفاؽفي الغالب مدفوعة 
فينتقل  لدى الحكومة في الغالب غير مباشر مف االنفاؽ الحكومي كوف القطاع الخاص يعمل مقاوالً 

جزء ميـ مف تشوه الطمب الحكومي الى تشوه الطمب الخاص والقنوات الناقمة لألثر متأتية مف 
 ، ولذلؾ بقي سعر صرؼ الدينار يتحسف والتضخـ يزداد بنفس االتجاه.كما في الشكل ادناهالفساد

2010 1180 18.66 58.3 24748.5 

2011 1170 22.28 67.5 26133.3 

2012 1166 37.41 112  

 2013  1166 33.4 100  

2014 1166 - -  

 المجموع

 

161.12 510.7 
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لمحصوؿ حيث ندفع دنانير اقل مقابل الدوالر )تحسف سعر الصرؼ ( وفي نفس الوقت دنانير أكثر 
 :عمى نفس السمع والخدمات

 

 
:تيريب الدوالر من العراق. 3  

اف الدوالر الرخيص مقارنة بما ىو عميو في دوؿ الجوار والعالـ يؤدي الى شيوع حاالت التيريب بحثًا 
وىذا  إلشباعو. األعمىعف التحوؿ بالسعر االعمى كأي سمعة رخيصة تبحث عف الطمب بالسعر 

في رفع سعر صرؼ الدينار العراقي مقابل الدوالر  يغالماالشكاؿ متأتي مف كوف البنؾ المركزي 
الف عدـ االستقرار متأتي مف عوامل  ،بحجة دعـ االستقرار االقتصادي الذي لـ يتحقق ىو اآلخر

القيـ المضافة والتشغيل واالستثمار وتوليد الدخوؿ والكمف و  باإلنتاجحقيقية ليا عالقة ىي األخرى 
، عميو ليس بمقدور متغير سعر الصرؼ اف يعالج اختالؿ مف عوامل نقدية ميمة  اً وليس متأتي

ولف يفضي تنمية  إلىلوحده لـ يفضي في سعر الصرؼ ، ولذلؾ كاف الرىاف عمى االستقرار ىيكمي
، الف التنمية ىي عممية كسر لمرتابة واالستقرار لألسفالى تنمية ، فكاف عقدا مف التنمية المفقودة 

وكاف تكوف سببا في خمق االستقرار المستداـ مستقبال ، ، لوخمق دفعات قوية في الجانب الحقيقي 
وليس تحسيف ، اف يعتبر قوة االقتصاد الحقيقية ىي المحدد لقيمة عممتو المعومة  ى البنؾ المركزي عم

بعكازات إدارية واىية قد تبتمع احتياطي النقد األجنبي  القيمة وعةفصورة االقتصاد مف خالؿ عممة مر 
العراقي مف دوؿ  ، والتيريب ىذا ادى الى زيادة الطمب عمى الدوالردوف اف تتمكف مف خمق االستقرار

1500 1260 1200 1200 1180 1170 1166 

18500,8 

24205,5 24851,3 24155,1 24748,5 
26133,3 
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الجوار، ولف تتمكف كل األساليب البوليسية مف السيطرة عمى ذلؾ ، ولكف ذلؾ ممكف مف خالؿ 
بحثا  ربي  ، كانت ت   األعمىلممضاربة والبيع بالسعر  رب  والدوالرات التي ال ُتي   ية حكيمة ،سياسة نقد

عف فرص أفضل لالستثمار الف الخمل الييكمي وسوء بيئة األعماؿ والفساد المنعكس في تعاظـ 
 الكمف يجعل فرص الربح اقل.

ألريعي:لظاىرة االقتصاد  تعزيز .4  

رفع سعر صرؼ الدينار يعمل بعكس اإلجراءات الحمائية المطموبة لحماية المنتج المحمي مف اف 
اف سعر الصرؼ المغالى فيو يوفر ىامش مف أي  ،المستوردة المشابيةمنافسة السمع والخدمات 

، أي إننا نعمل بالمقموب بالضد مف  وجدمف منافسة المنتج المحمي اف  األجنبيممنتج لحماية ال
تبدو أسعار السمع المستوردة بالدوالر رخيصة الثمف لممستيمؾ ة اقتصادنا، وبذلؾ سوؼ مصمح

بينما تبدو أسعار السمع المصدرة غالية الثمف لممستيمؾ األجنبي وغير  ،العراقي ومنافسة 
يعزز مف االختالؿ في ىيكل الصادرات حيث تبقى النفطية مييمنة فقط وكذلؾ  منافسة، مما

بعد اف يحجـ المنتج المحمي عف ،ىيكل االستيرادات لصالح االستيالكية فقط  يعزز مف اختالؿ
اإلنتاج لعدـ قدرتو عمى منافسة المنتج النيائي االجنبي ولف يكوف بحاجة الى استيراد سمع 

 النفطي.نحو االستيالؾ المموؿ بالريع  أكبرفيتجو االقتصاد بشكل  رأسمالية(إنتاجية )

ادي الى حجـ الطمب الكمي في االقتصاد العراقي مرتفع أساسا االمر كما اف المحتوى االستير 
% 80الذي يزيد مف التسرب في دورة الدخل الف الدخل يولد معظمو مف النفط حيث يساىـ ب 

تقريبا في الناتج المحمي اإلجمالي وينفق معظمو في الخارج ألغراض االستيراد حيث تستكمل 
الدينار ، قد وىذا األمر يستفحل أكثر مع إجراءات رفع سعر صرؼ  الخارج،دورة الدخل في 
نا نستورد سمع و يقوؿ دع ؟، اوايف المنتج العراقي لكي نشجعو عمى التصدير،يقوؿ البعض 

 لإلبقاءىي دعوى لألسف ىذه المقولة لدى البعض ، رخيصة ونستيمؾ طالما ليس لدينا انتاج 
) االقتصاد النائـ ( ، ترى السبات الطويل لالقتصاد العراقي عمى الوسادة المريحة لمريع النفطي و 

فيو الغذاء ونسقى الدواء مقابل انبوب النفط  نأكلاال يكفينا النوـ في مستشفى كبير اسمو العراؽ 
العراؽ فقط عميو اف يناـ ويتخمف وكل البمداف النفطية األخرى  لماذا؟، و الخاـ الممتد الى الخارج 

 . الناضب؟ة تحل محل النفط بنت قواعد إنتاجي
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 الدولرة:تعميق لظاىرة  .5

باستثناء الدوالر حيث يرتبط معو بمعادالت حسابية مف  العمالت،الدينار العراقي مع كل  ـ  و  ع  عندما يُ 
 العمالت،دوف بقية البنؾ المركزي في مزاد  مرة أخرى  ويرتبط معو الموازنة،خالؿ تقييـ اإليرادات في 

ىذه الصحبة المستمرة مع الدوالر سواء باتجاه االرتفاع او االنخفاض لسعر صرؼ الدينار فيي 
فال  الدولرة،األمر الذي يكرس ظاىرة  عائمة(بيف العممتيف وليست )عالقة  وجود )مالزمة(تؤشر 
تجاىيف كما الدولرة متحققة بمالزمة اال الدولرة، الفانو برفع سعر الدينار المغالى يواجو  أحديدعي 
 يبدو.

 ثالثا : أثار مصاحبة لتراجع سعر صرف الدينار:

: ارتفاع في معدالت التضخم. 1  

سػوؼ يحصػل ارتفػػاع فػي معػدالت التضػػخـ مػع التراجػع الكبيػػر فػي سػعر صػػرؼ الػدينار وخاصػة فػػي 
عمػى الجانػب  تػأثيراالمد القصير بسبب تراجع القػوة الشػرائية لمػدينار ، ىػذا االثػر الجػانبي سػيكوف لػو 
 )اصػػػحاب الحػػػرؼ ( االجتمػػػاعي وتراجػػػع مسػػػتوى معيشػػػة النػػػاس خاصػػػة مػػػف ذوي الػػػدخوؿ المحػػػدودة

، وبعد مرور فترة التكيفات االقتصادية المرغوبة المصاحبة ليػذا الدولة( ي)موظفوذوي الدخوؿ الثابتة 
 تػي ذكػرت انفػًا،االجراء االصالحي وغياب بعض او كل االثار الضارة لسػعر الصػرؼ المغػالى فيػو ال

تبػػدأ االثػػار االيجابيػػة بػػالظيور،  وطػػوؿ او قصػػر ىػػذه الفتػػرة يعتمػػد عمػػى مػػدى تػػوفر العوامػػل المكممػػة 
االيجابيػػة ىػػو حصػػوؿ تحسػػف فػػي  باألثػػارونعنػػي  االخػػرى ومػػدى مرونػػة الجيػػاز االنتػػاجي فػػي البمػػد،

التػػػي كػػػاف يوفرىػػػا سػػػعر  القػػػدرة التنافسػػػية لممنػػػتج المحمػػػي بعػػػد زواؿ ىػػػامش الحمايػػػة لممنػػػتج االجنبػػػي
وتزايػػد قػػدرة الحكومػػة فػػي االنفػػاؽ عمػػى البنػػى التحتيػػة التػػي تخفػػض مػػف كمػػف الصػػرؼ المغػػالى بػػو ، 

االنتػػاج ،االمػػر الػػذي يتبعػػو تزايػػد االنتػػاج والتشػػغيل وتػػزداد الػػدخوؿ الموزعػػة لعناصػػر االنتػػاج بالشػػكل 
قيػػة عافيتيػػا وربمػػا تتحسػػف اكثػػر مػػف الػػذي يواجػػو االثػػار السػػمبية لمتضػػخـ ،حيػػث تسػػتعيد الػػدخوؿ الحقي

السابق ، وعندما تعمل ىذه التكيفات يكػوف التضػخـ )تضػخـ تنمػوي( غيػر سػيء العواقػب خاصػة فػي 
 بمد ينشد التنمية.

اآلثار المحمودة لمتضخـ التنموي سوؼ تعيد التوازف لذوي الدخوؿ المحدودة في القطاع الخاص ،فيـ 
ار اعمػػى ، ولكػػف ، يبقػػى المتضػػرر عمػػى المسػػتوى الجزئػػي ىػػـ سػػوؼ يبيعػػوف منتجػػاتيـ بتنافسػػية واسػػع
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ولكػف عمػى المسػتوى الكمػي فػاف االقتصػاد سػوؼ الدولػة(  والدخوؿ الثابتة غير المرنة )موظف أصحاب
يصػػػحح نفسػػػو ، حيػػػث تصػػػبح مػػػع الػػػزمف الوظيفػػػة الحكوميػػػة طػػػاردة والقطػػػاع الخػػػاص جػػػاذب ، وىػػػو 

ا يحصل ذلؾ نضع قوانيف ولوائح حامية لمعػامميف فػي ، وعندم مطمب إصالحي ال يختمف عميو اثناف
القطاع الخاص ، وبالمقابل نضع معدؿ زيادة في مرتبات الموظفيف تتناسب طرديا ومعدالت التضخـ 

الحػػػق  وبػػػاألخص، بعػػػد اف ننػػػزع االمتيػػػازات االخػػػرى مػػػف موظػػػف الدولػػػة التػػػي شػػػوىت سػػػوؽ العمػػػل 
الحصػػػوؿ عمػػػى قػػػروض مضػػػمونة بالراتػػػب الحصػػػري فػػػي اسػػػتالـ قطعػػػة ارض والحػػػق الحصػػػري فػػػي 

 وغيرىا.

 :ينارظاىرة اليروب من الد. 2

ظػػػاىرة اليػػػروب مػػػف العممػػػة كانػػػت موجػػػودة فػػػي فتػػػرة الحصػػػار االقتصػػػادي وحصػػػمت مػػػع 
مػف قوتػو الشػرائية  الدينار العراقي عندما كاف الدينار يتراجع يوميًا أماـ الدوالر ويفقػد جػزءً 

النػػاس ييربػػوف مػػف الػػدينار باتجػػاه الموجػػودات الثابتػػة او  الجػػامح، وكػػافبسػػبب التضػػخـ 
المسػتفيد مػف ظػاىرة اليػروب مػف ،كالدوالر الذىب او العمػالت األجنبيػة المسػتقرة )الثابتػة(

الػػػدينار كػػػػاف العػػػػامموف فػػػػي الخػػػػارج الػػػػذيف يحصػػػموف عمػػػػى اجػػػػور وعوائػػػػد بالػػػػدوالر بينمػػػػا 
اء العقػػػارات والموجػػػودات مػػػف جػػػراء مشػػػترياتيـ تكػػػوف فػػػي العػػػراؽ بالػػػدينار واسػػػتطاعوا شػػػر 

 الدينار.سعر صرؼ الدوالر المرتفع أماـ 

حيث يتراجع الدوالر أماـ الدينار ليس تعبيرا عف نمو الجانب  2003بعد حصل العكس 
نما مرفوع )بالعكاز( مف قبل السياسة النقدية، وصار المستفيد  الحقيقي في االقتصاد وا 

ف عمى أجورىـ وعوائدىـ بالدينار ، و لعراؽ والحاصمف في او مف ىذه الظاىرة ىـ العامم
إال اف عوائميـ مقيمة في الخارج وأنشطتيـ االقتصادية قائمة في الخارج فيتـ شراء 
 الموجودات والعقارات ومراكمة األرصدة الدوالرية في الخارج مستفيديف مف سعر الصرؼ

ى دوالرات اكثر بدنانير اقل ، حيث يحصموف عمالمرفوع عنوة )بداًل مف تعويمو( الدينار 
المردود معظـ المستفيديف مف ىذه الظاىرة يمارسوف أعماؿ خدمية وتجارية سريعة ، و 

عف الولوج إلى المجاالت اإلنتاجية بطيئة المردود وعالية الخطورة وبذلؾ يكوف  ويترددوف 



12 
 

مف مصمحتيـ تعزيز وضع االقتصاد ألريعي وتنمية السموؾ االستيالكي دوف تنمية 
 السموؾ اإلنتاجي في العراؽ.

بحدود كبيرة ومدار بيف حديف  ـ  و  ع  لو تخمينا عف الغمو في سعر صرؼ الدينار وجعمناه مُ 
قد نعود مرة اخرى لظاىرة  لمدينار،ف االستقرار النسبي في حدود سعر صرؼ ادنى م

اال انو قد  لمقيمة،اف الدينار يفقد جزء مف وظيفتو كمخزف  الدينار، بمعنىاليروب مف 
رغـ اف صندوؽ النقد  فترة،ق االستقرار النسبي ولو بحدود دنيا بعد يحقت يستعيدىا بعد

مع الحفاظ عمى مستوى معيف مف االستقرار  الدينار ع بتعويـيقتنكاف يمكف اف الدولي 
مف الممؾ في  أكثراال اف البنؾ المركزي العراقي كاف ممكيا  ،في قيمة العممةالمدار 

 .سياستو السابقة

، لو اننا قارنا بيف االثار السمبية لسعر الصرؼ المغالى في ، واالثار المتوقع  اخيراً 
حصوليا فيما لو تراجعنا عنو ، سنجد انيا بالمجمل اثار اصالحية مرغوبة تعيد التوازف 

 اوبعضو ذ اً بعض الدواء مر مف براثف االختالؿ ، حتى واف كاف لالقتصاد العراقي وتنقذه 
البديل عف العالج  ما ىواال انو عالج يفضي الى الشفاء ، ثـ  ثار جانبية مزعجة ،آ

غير الموت ، سنبقى متشبثيف خطًأ بسعر صرؼ دينار عالي بصورة وىمية نضحؾ بو 
عمى انفسنا ، ومف اجل الحفاظ عمى مستواه عمينا اف نضخ المزيد المزيد مف الدوالرات 

سوؼ نكوف شيودا عمى  فأننا في المزاد ،في ظل معادلة تراجع عوائدنا الدوالرية،
احتياطي النقد االجنبي في البنؾ المركزي يبتمع مف قبل الثقب االسود )سعر الصرؼ( 

مؤشرات االغطية  و نعجز عف تنميةالى اف يصبح دوف مستوى الغطاء المطموب 
نفس اجراءات االصالح ، عندىا ب نبدأاالخرى فنكوف اماـ ازمة حقيقية ، وعمينا اف 

 ستحيلف باالحتياطي ، قبل اف تتفاقـ المشكمة ، وتو محتفظىا ونحف أ نبد فمماذا ال
 حموليا.

 رئاسة الوزراء-مستشار الشؤون االقتصادية)*(
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االراء الواردة في كل المواد المنشورة عمى موقع شبكة اإلقتصاديين العراقيين التعكس 
المسؤولية العممية بالضرورة رأي ىيئة التحرير وانما رأي كاتبيا وىو الذي يتحمل 

 والقانونية لوحده 


