أوراق يف السياسة النقدية

َّ
أ.د .محمود محمد داغر *:إنه سعر الرصف يا سادة
في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصررف الرب ايرعد رلو الو رلات مر
م

لةم أخرى ،فإد تغييراته ،ةهذا هو اللهم ،تعبر

لةرم مبعارح ة رل

اللععول النبلي الستبطعع جزء م البو

الشرائيم ( نل التخفيض) ،ةتعزيز البو الشرائيم لةو ل النبليم ( نل االرتفعع) ،ةاللشكةم اللرتبطم

بعالستبطعع اة التعزيز هي انهرع ترلخح ةرب البرو الشررائيم وةد م ار رع لةشرري م اللخةيرم ،أي أنهرع

اضعفيع نل (االرتفعع) وةد ارتبعط بلستوى اللخح.
ضريبم اضعفيم نل (االنخفعض) ةايراواً
ً
لرذل يعرل اختيررعر نمرعل الصررف  Exchange Regimeم ورًيرع فري متعبعررم نترعئ تبةر
سررعر الصرررف ( يلررم العلةررم) ف ر ً

ال قيبي.

محمود محمد داغر

ر ت ليررل قنررع انتبررعل ت يرهررع إلررب مفع ررح االقتصررعو ال ةرري
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إد الت ير ال بير لتبة

أة تغير يلم العلةم انعكر

فري خيرعر نمرعل الصررف مرع اري نمرعل

مرد (معول  )floatingبعطيعفه اللتعلو  ،ةنمعل الصرف الثعات (الربط  )Pegب طيعفه اللتعلو .
ةينررلر أد تعةر السررةطعت النبليررم بشرركح ةاضر

ر طبيعررم نمررعل الصرررف فيهررع ( )de jureل ر

التعررعم ت الفعةيررم ( )de factoهرري الترري ي ررلو اللختصررود ةرب أسعسرهع نمررعل الصرررف ةطيفرره

الل لو.

ةيعررل التبريررر السررنوي الررذي يصررلرا

ررنلةد النبررل الررلةلي (ترتيبررعت الصرررف ةقيرروو الصرررف

)Annual Report on Exchange Arrangements & Exchange Restrictions

الو يبم األهم في التعرف ةب طبيعم نمعل الصرف أليم وةلم ،ف ً

ت ليرل اللثبرت االسرلي

 Nominal Anchorلةسيعسم النبليم .ةيعتلرل التبريرر فري الت ليرل ةرب متعبعرم تبةر

السود ،ةطبيعم البيوو التي تفرضهع السةطم النبليم ،ة نل ذل ي لو نمعل الصرف.

العلةرم فري

فلررث ً يوضررا نمررعل الصرررف الع ارقرري ضررل مالو ررم الررلةل الترري تتبررا نمررعل الصرررف ذات

الربط التبةيلي  Conventional Pegم نلط الربط النع م  Soft Pegكطيف مشخص لسةوك

اسليع لةسيعسم النبليم.
اللينعر العراقي ،كلع ياري التععمح ما رف اللينعر العراقي لا مثبتًع ً
ةم ر خ ر ل متعبعررم مس ر معمررم الررلةل الريصيررم ذات االقتصررعو اللنفررت  ،ناررل أنهررع من ررويم
غعلبع أة ا يعًنع بسرةم لر ت يلثرح الرلةالر اللكرود الررئي
ت ت نمعل الربط بعلةم وةليم (اللةالر ً
فيهع).

إد خيررعر الرربط نررعبا مر انيررم االقتصررعو ة ررلل تنو رره ،خشرريم مر أ ررر التبةبررعت فرري مفع ررح

االقتصررعو نررل اختيررعر البررليح اللرررد ،ةيعررل تانر

تلكررح يلررم العلةررم ةانعكعسررهع فرري البررو الشررائيم

لةلخح الفروي أكبر مبررات خيعر نمعل الصرف اللربوط (الثعات) ةب ي طيف كعد.

يسع ل هذا الللخح في ت ةيح مع ياري في اللنطبم م تلاعيعت رعو ةسرريعم ةوةر سرعر

الصرف في ذل ةم

م تبييم السيعسم النبليم في العراد ازاء خيعرهع لنمعل الصرف الثعات.

أوالً :الحدث اللبناني
محمود محمد داغر
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ار كلرع هرهلا النمرعل الةبنرعني ةمنرذ الايرم التسرعينعت ،ةلرم تفةر
رليع اسرتبرًا
لم يشرهل
نمعمرع نب ً
ً
ال ررغوطعت السيعسرريم ةال التبعينررعت اللاخةيررم فرري تغييررر نمررعل ال رربط الل كررم لةيررر الةبنعنيررم ،ةكررعد

معةلر رع مر ر مع ررعلم السيعس ررم النبلي ررم اللس ررتبر للص رررف لبن ررعد اللرك ررزي ةالاه ررعز اللصر ررفي
ذلر ر
ً
اللتطور مبعرن ًم الةل اللنطبم.
إال أد ذل ر االسررتبرار فرري إوار السيعسررم النبليررم ة بررعت يلررم الةيررر ( 1500=$1ليررر)
رافبرره تخةرري مصرررف لبنررعد ر جررزء مر اسررتب ليته مر خر ل قبررول التر ير اللتبررعول مرع ارري

قعئلررم اللركررز اللررعلي للصرررف لبنررعد ةاللوازنررم الععمررم لةسررةطم التنفيذيررم مر خر ل قبررول هرراء

أوةات وير الخ ازنررم الععمررم ةتنبيررلهع ،مبعاررح الفعئررل الللفو ررم ،ةبررذل تنررعمب اررم اللوجررووات
االئتلعنيررم فرري قعئلررم اللركررز اللررعلي للصرررف لبنررعد ةالررذي كررعد اررلةرا يس رنلهع securitized
ةيعرضررهع ةررب اللصررعرف الةبنعنيررم ،ةالترري أض ر ت أةراد الررلي ال كررومي جررزءاً م ر قعئلررم

عئلا ي فزهع ةب االستلرار بببول هذا األةراد.
موجوواتهع أي ً ع ةتلر ةيهع ً
جعلبرع معره
معةلرع م ف ًا
رز لإليرلاع ةاالقرراض فري النمرعل اللصررفي ً
ةهكةت الفوائل اللرتفعرم ً
ايلا عت وةالريم ةاسعم ب غط ت فيز الفعئل اللرتفعم مبعرنم بلصعرف اللنطبم.

لةيررعت تبررعول ( )Swapاألةراد اللعليررم ارري اللركررزي الةبنررعني ةاللصررعرف

ة ارفررذ ذل ر

ةال ح ي فز بععئل الفعئل اللغري ،متنعسي ب د وافا ال رائ

 Taxpayerهو الللول لعاز

اللوازنم الععمم الةبنعنيم اللستلر (ةاألةراد اللعليم التي تصلرهع الخزانم لتغطيرم العارز ةالرلي

اللتر رراكم) بفع ررح اللغ ررعمرات السيعس رريم لأط ررراف الرئيس ررم الللس رركم ب ررإوار ال ك ررم ،ل ررذل اتس ررذ
تنعمي العوائل اللصرفيم اتزايل معلالت ال رائ

ةب اللواط الةبنعني.

م النع يم اللعليم اللصرفيم ال ارل مر أد نصرح إلرب ال رل الرذي يصرع

الع قررم التبعوليررم ارري مصرررف لبنررعد ةال كومررم الةبنعنيررم ،ةهررذا ال ررل يعنرري توقر

أةراد ال ررلي

ة ررب م ررن

فيره اسرتل ارريم
 Stuckقررلر

عئ ررل أة ت لر ررح ت ةف ررم ،أي أد اللوج ررووات االئتلعني ررم ة ررةت نرررل

مسررتويعت عليررم لررلى الاهررعز اللص ررفي الةبن رعني ة ةررب أرسرره اللركررزي الةبن رعني إال إذا زيررلت

الفوائل ،يبعارح ذلر ارتفرعع مسرتوى الرلي  Debtاللترراكم بفعرح العاروزات  Deficitsاللسرتلر

محمود محمد داغر
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في اللوازنم السنويم ،إال إذا زاوت ال صيةم ال ريبيم لت لح ت ةفم ا لار أةراد وي اضعفيم
لتلويح العاز.

إد ارتبرعط أواء مصرررف لبنرعد بر واء ال كومررم انعكر

مر مرواطني لبنرعد مشرررةع زيرعو ال ررائ

 Bubble Burstةانفارت معهع

نرل رفرض وافعرري ال ررائ

ب ررل

اللطرررةة مر ال كومررم الةبنعنيرم ،فررعنفارت الفبع ررم

قم مصرف لبنعد بعل كومم الةبنعنيرم ،ةالرذي كرعد يغطري

تر ر ير الت ررخم اللكب رروت ة ررب الةي ررر الةبنعني ررم ،ةهن ررع ت ررلنب س ررعر

رررف الةي ررر إل ررب مس ررتوى

( 1800=$1لير) ةبلأ الذ ر اللعلي  Financial Panicيسري لةاهعز اللصرفي ،ةت ل
الذ ر جعنبي :

 -موجم كثيفم لس

الووائا اللةالريم.

 هةح نسبي في السةا ةالخلمعت اللستورو بعللةالر ةاللبع م بعلةير .إذد ن

أمعل مشهل تراجعت فيه الةير الةبنعنيرم انسربم  %20فري السرود اللروازي ،اينلرع

يصررر مصرررف لبنررعد ةررب أد سررعر الةيررر ( 1512=$1ليررر ) مررا رفررض اللصررعرف ات ويررح
ةوائررا االف رراو ةالشررركعت إلررب الخررعرج ،ةاتاررعا الاليررا إلررب الهرررةل م ر الةيررر ن ررو الررلةالر،

عكل رع للررع ي ررل  ،ةأي تص ر ي
أ ررب تبة ر سررعر الصرررف
ً
يوق انخفعض سعر الةير غير مببول.
إد الل رواط الةبنررعني س رواء الععمررح بعلبطررعع الخررع

كررومي أة اج رراء مص ررفي ال

أة العررعل ازاء مشررهل معبررل ،فلخةرره

ال قيبرري قررل انخفررض طعللررع أد معمررم السررةا ةالخررلمعت مسررتورو بعلررلةالر ،ةان شر

اللكبرروت

م ر الت ررخم (بفعررح الت روازد الررذي كررعد ي ببرره مصرررف لبنررعد) ةت ر يرا فرري انخفررعض العلةررم
الوطنيررم ةهررذا مررع يخشررعا اللتخصصررود ،إذ إد أسروأ مررع ي ررل

لعلةررم اقتصررعو

ررغير ةمنفررت

هررو ةجرروو سررعري لةصرررف أ ررلهلع معة ر  1512ليررر ل ررح وةالر ةاآلخررر فعةرري  1800ليررر
مبعاح اللةالر الوا ل ،بعلتعلي لل ت لح االفراو لهذا االفبعر  Impoverishmentالنعجم

ال ريبم ال لنيم التي يفعةهع انخفعض يلم العلةم.
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إد ال ح الل تلح بعل أد نشبت األزمم يبا بشكح رئي

ةب قرلر السرةطم التنفيذيرم فري

تهلئم الشعرع ةطل نم اللواط  ،ةخرةج ال كومم اللرتقبم ب ةرول لعارز اللوازنرم ،أمرع مصررف
لبنعد فعةيه ف ارتبعط قعئلم مركزا اللرعلي بعارز اللوازنرم اللسرتلر ،ف ر ً

ر ضربط اللنعفرذ

للخول ةخرةج السةا ةالخلمعت.

ثانيا :الحدث اإليراني
ً

عليررع .تتبررا إيرراد نمررعل الصرررف
ةهررو ال ررل اللهررم الثررعني الررذي مررع تررزال تلاعيعترره قعئلررم ً
اللربوط بعلو م العل ت  Compositeس تصنيف الر  ،)2018( IMFإال أد طيفره يبتعرل

الصررف الثعارت التبةيرلي لةعرراد ،إذ يطةرذ ةيره ،Crawl-like Arrangements

كثير
به ًا
ةيبصررل برره التغيررر اللسررتلر بسررعر الصرررف الثعاررت ن ررو دخررر عاررت اسررتاعب ًم الخررت ف ورجررعت

يعع.
الت خم ةضغوطعت سعل رأس اللعل ،لذل تغيرر الرلةل التري تتبرا هرذا الرنلط تصرنيفهع سرر ً
الطيف أ

ةلع أد إيراد م النع يم العلةيم تربط لةتهع بعللةالر س
ً
قيووا  Restrictionsةب الصرف ف ً
النبليم (ان إيراد اللركزي) ً
العلةم .Multiple Currency Practices MCP

ا ،كلرع تلرعرس السرةطم

ر تعرلو الللعرسرعت مرا

ةقررل يبررلة أد مثررح هررذا الررنلط أقرررل لةلرررد اللررلار  Managed Floatingكلررع ي ررعةل

الرربعض خطر ً إطر د ذلر
بعيلا
عات ،ةهكذا ً

ةيرره ،ألد التغيررات اللوجهررم تت بررذ مر سررعر

رررف عاررت إلررب دخررر

نلط مرةنم الصرف.

لةيررع قررل يلن هررع مرةنررم االسررتاعبم لةبي ررم
كلررع أد هررذا النمررعل الررذي تتبنررعا السررةطم النبليررم ً
االقتصررعويم اللتغيررر  ،إال أد ذل ر يرافبرره مخررعطر  Risksعليررم إذا مررع رافبرره تررلني فرري اسررتب ليم

البن اللركزي ةاست واذ السرةطم اللعليرم (الخ ازنرم) ةرب البنر ة يرعو البررار االقتصرعوي ،إذ يررتبط
هذا األخير انلط أيليولوجي ةأهلاف جعمل  ،ةهو مع ي ل

في إيراد.

ففرري الوقررت الررذي يلررن نمررعل الصرررف قرلر عليررم ةررب فررز التصررلير فإنرره يرنعك

ةب يع الشرائ االجتلععيم اللختةفم.

محمود محمد داغر

إنه سعر الرصف يا سادة

رةبع
سر ً
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فرغبررم السررةطم ات فيررز الصررعورات ةتبةيررح االسررتيراوات اسررتاعبم لة صررعر اللفرررةض ،أة
رغبر ًم فرري ت فيررز قطع ررعت النلررو الاعلبررم لةبطررا األجنبرري ،إذ وأاررت السررةطم النبليررم ةررب تخفرريض
مسررتلر فرري يلررم العلةررم تررب ت ولرت فرري اآلةنررم األخيررر بعررل ال صررعر األخيررر إلررب لةررم معومررم
ر تبر ًيبرع بلرع ت لةره مر مخرعطر ةرب االقتصرعو ا ي ارنري ،ةاألهرم هرو مرع نخشرعا مر التر ير فري
البررو الش ررائيم للعمررم الش ررائ اللخةيررم طعللررع أد االتاررعا هررو الخفررض( ،)Depreciateلررذا فررإد

جليعرع وةد اسرتثنعء ةبرعلبو نفسرهع ،ةرب
الت ير هو اللععول النبلي لفرض ال ريبم ةب الرلخول
ً
خ ر ف ال رريبم الترري ت ار رري الش رري م اللخةيررم .ةبعلنتياررم فررإد خفررض العلةررم ال ي ار رري الش رري م

اللخةيررم ةررب الرررغم مر أنرره ض رريبم ضررلنيم  ،Implicit Taxفعل صررعر األخيررر قيررل ا ي رراوات
از ةاض ً ع ما متطةبعت االنفعد
عو ارت النفط (ةبعض السةا البةيةم األخرى) ةةلل ًا
الععمم م
رور مرع
ر مخررج لأزمرم اللعليرم الععمرم م ص ًا
ال كومي ال بير اللاخةيم ةالخعرجيم ةأ ب الب ر
اي خيعري :

ارام االنفعد ال كومي في التسةي ةتطوير البلرات أم ً في رول العاز.

 -التخةي

 الةاوء اللت رر ةكلع قبح ال صعر أي ً ع إلب العلةم ةتخفي هع بكح مع ت لةه م مرةنرمالبرار ةل مرا قيرل هرليل ةمر ذي لةبرو الشررائيم ل عسربي الرلخول بعلعلةرم الل ةيرم (الريرعل
ا يراني (التومعد)).

لبل انهعرت العلةم ا يرانيم إلب مستويعت يعسيم في الفتر األخير كلع يوض هع الشكح ()1
شكل ( )1تقلبات سعر صرف اللاير اإليراني مقابل الدوالر األمريكي في السوق
الموازي IRR/USD
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ةلع أد ( 1تومعد يسعةي  10,000ريعل)
(*) ً
نس رربم االنخف ررعض سر ر الش رركح تب ررلر ا ر ر  %312مر ر

Source: www.BONBAST.com
زير رراد  1( 2017وةالر يس ررعةي

 37,000ريعل) لغعيم أيةول  1( 2018وةالر يسعةي  152,500ريعل) ،ة ةب الرغم م الت س

النسرربي إال أنرره مررع زال ضررل

الذي يعة فيه اللركزي ا يراني

ررلةو ( 120,000ريررعل لةررلةالر) فرري السررود الل روازي ،فرري الوقررت
سعر ( 42,000ريعل ل ح وةالر).

إد مثح هذا التخفيض ةإد رج

عوات إيراد إزاء وةل الاوار (العرراد فري مبرلمتهع) إال

أد ت ر يرا السررةبي ةررب يررع النررعس م ر خ ر ل اهررععل فتيررح الت ررخم ةتلكررح الررلخح ال قيبرري هررو
األرجر  ،ةهرو اللولرل للرع رل

م ا تاعج.

ةمر الغرير

مر ا تاعجرعت فري  2017، 2009ةل نره أكبرر للرع ي رل

الرربط ارري ال ررل

عليررع
ً

الاررعري فرري إيرراد ةقررار رفررا سررعر الل رةقررعت (البنرزي )

بعل ام معري مسرتهلف مر الوقروو اللرل ول ،ال ارح ذهر

الربعض إلرب البرول بر د الرفرا األخيرر

جعح البنزي مث ً  ،بقيلم  25سنت  /لتر ةهي يلم مع زالت منخف م ،متنعسي أد السعر يرج

رر ألد سرعر الصررف اللررنخفض بشرل قرل أنهر الررلخح
بعلرلخح ةلري ب سرععر الرلةل األخرررى ،ةنم ًا
ال قيبي اللكتس فإد رفا سعر الوقوو ي ر في وخح اللواط ب ل .
إد ربررط السررةطم النبليررم بعتاعهررعت أهررلاف الخ ازنررم ةتلنيررم  Minimizeاسررتب ليم البن ر

ئيسع ،وةد م ار ع للستوى الفبر.
اللركزي جعةت م هلف ال صول ةب البطا األجنبي هلًفع ر ً
ةال ال م التذكير أد هلف ال صول ةب البطا األجنبي لم يفعرد رعنا السيعسرم ترب
قبح ال صعر ةالتخفيض األخير ةال بير في العلةم ،فبل قعمت اللصعرف االيرانيم ةمنهع مصرعرف

كوميررم موجهررم بلررن فوائررل عليررم ةررب ا ي رراوات اللةالريررم ة ررةت إلررب أكثررر م ر ( %20عاتررم

لسنتي ) ملع فز الللخرةد واخح إيراد ةخعرجهع ةب إيلاع أموالهم متنعسي ب د ت بذ الوسرعطم
اللص رررفيم يس ررتل ي تبعرًب ررع ا رري الفعئ ررلتي اللائن ررم ةالللين ررم أي فعئ ررل ا ي ررلاع (الععلي ررم) م ررا فعئ ررل

محمود محمد داغر
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أوراق يف السياسة النقدية
ا قراض ةهو أمر يصع

ت ببه ألد األخير تتوق

ةب رب يم االستثلعر في االقتصعو ا يراني

ةهو غير ملك  .لذل مني اللوو ي بعللةالر خسعئر ةاض م ةقةح الثبم بعلاهعز اللصرفي.

ثالثاً :الحدث العراقي

اللصررري (قبررح

نخةررص م ر الت ةيررح اللبسررط لة ررل ي البررعئلي الةبنررعني ةا ي ارنرري ةقبةهلررع ال ررل

ههري ) اللتلثح بعال تاعجعت الشعبيم مع ي تي:

إن التخفيييا الرطييرع للعرليي أ ًييح ييي وزييحيل العةييلمات الرالييي الر ييترر  ،يلقييي
َّ -1
بضحله ال لبي على القل الشرائي للدخل ويد ع لرزيد ن الطقر.

إن وبعي ال لط النقدي الر ترر ترثل بقائر الرركز الريالي االرززانيي العرل يي
َّ -2

إلى وأثزرات العةز الر ترر بالرلامن العا ي  ،سيزدي إليى اناشيال العرلي ال حالي ،

آحايا.
ًا
طالرا كان ورليل العةز
ترر وليس ً
عرلييا ،طالريا
إن اال راع ي حطز قطاع الزايرات عن طريق التخفيا ليس ضرلًنا
َّ -3
ً
كثزر ن التةارب ،خاص ً عند ا يكيلن
أن الهيكل اإلنتاجي غزر نلع ،وهل ا أثبتته ًا
َّ
وانللجيا بل األ ضل عرل قلي و اعد ي استزرايات الرعيدات
قطاع التزدير تهالك
ً
التقني .

 -4يدي اال ارع ي كبل االستزرايات عن طريق التخفيا إلى وري الر تلى الرعاشي،
خاص عند ا ونعدم أو وقل بدائل اإلنتاج الرحلي.

إن أسلأ ا يززب أ نظام صرل هل وجلي سعر صرل رسري و لام .
َّ -5
و ييي ييل هييتن االسييتنتاجات ا لرتلاثييع ألحييداث االحتةاجييات ييي لبنييان وإييران ييي إطييار

وحلزل سعر الزرل ،أين وقترب االحتةاجات األخزر ي العراق ن التةربتزن؟
تستل ي هذا ا جعبم العوو إلب تعريخ قري

محمود محمد داغر

نوض م خ له إجراءات السيعسم النبليم.
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أوراق يف السياسة النقدية
ةررب الرررغم م ر تبنرري الع رراد نمررعل الصرررف الثعاررت التبةيررلي منررذ نهعيررم ررعل  2008إال أد
رررف الررلينعر كعنررت مسررتلر ازاء لةررم الرربط (الررلةالر) بعتاررعا االنخفررعض لةسررنوات

تبةبرعت سررعر

تب عل  2017ةكلع يوض هع الشكح ()2

الشكل ( )2التقلبات الشهرية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل
الدوالر االمريكي للمدة 2019-2010
1.120
1.170
1.220
1.270
1.320

اللصلر :البن اللركزي العراقي ،اللوقا اال صعئي.

ي

ظ انخفعض التبةبعت عل  2017ةانتهعئهع عل  2018ةلغعيم اآلد ةهو أ رل أهرلاف

السيعسررم النبليررم ل ررلعد أواء الررلينعر فرري السرريطر ةررب البررو الش ررائيم ةمنررا ةجرروو سررعري فرري
االقتصررعو ةهرري مبولررم يتبنعهررع ال عتر

وجلي سعرين".

" ليييس أسييلأ يين وجييلي سييعر صييرل عيياض أو يينخطا إال

إد اسرتبرار الررلينعر نرل ( )1200=1$مررا هررعمل تبةر

وينعر )$1/ألغب ت ير ال ريبم ال لنيم النعجلم

يبررح ر 1200-1190( %1

انخفعض يلم العلةم ةرب الشررائ اللخةيرم

اللختةفم ،ةأببب البو الشرائيم لةلينعر العراقي نل اللستهلف.

منررذ ررعل  2004ة تررب ررعل  2015لررم ي صررح ةأد قعمررت

قررم مررع ارري قعئلررم اللرك رز

اللعلي لةبن ةاللوازنم الععمرم ،ة رعفظ البنر اللركرزي ةرب ورجرم مببولرم مر االسرتب ليم البعنونيرم
ةا واريم ،ةب الرغم م إد الطعبا اللوضو ي لةبنيم الريصيرم لةلوازنرم الععمرم التري تسرتةم ايراوهرع

طررع ب ر واء الخ ازنررم م ر
هينررع ةمرتب ً
العررعل بعلررلةالر ،اينلررع تنفررذ بعلررلينعر ،ياعررح رررض النبرروو ر ً

محمود محمد داغر

إنه سعر الرصف يا سادة

ير

صفحة  9من 13

أوراق يف السياسة النقدية
تنبيل اللةالر إلب اللينعر .ةيسع ل الشكح ( )3في ايعد الع قم اي اللوازنرم الععمرم ةميزانيرم البنر
اللركزي.

اللصلر :م

الشكل ا 3العحق بزن ززاني الرركز والرلامن العا

لح البع

نتياررم الصررلمم اللزوةجررم الترري ةاجهررت االقتصررعو الع ارقرري ررعل ( 2015انخفررعض أسررععر الررنفط

صررعبعت وا ررل) ةمررع ةاجهترره ال كومررم الع ار يررم م ر م ر زد ،قعمررت اللصررعرف ال كوميررم ة تررب

بعض اللصعرف األهةيم ،ف ً

البن اللركزي ال م الخزانم

طريذ تبليم قرةض مبعهر

م ر ر اللصر ررعرف ال كومير ررم إلر ررب الخ ازنر ررم ،اينلر ررع سر ررعهم البن ر ر اللركر ررزي بخصر ررم ر رواالت الخ ازنر ررم

لةلصعرف الععمم.

ةب ررذل ا ررلأت

ق ررم جلي ررل ا رري موج ررووات اللرك ررز الل ررعلي لةبنر ر ال ررذي أ ررب يت ررل

موجررووات ائتلعنيررم م ةيررم ( رواالت ةسررنلات الخ ازنررم) بان ر

اللوجررووات األجنبيررم ،ةة ررح اررم

ال واالت ةالسنلات اللخصومم إلب  16ترليود وينعر راقي تبر ًيبع لععمي .2016 ،2015

محمود محمد داغر
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أوراق يف السياسة النقدية
إال أد ذل ر توق ر منررذ ررعل  2017ةلغعيررم اآلد ،ةأمك ر تسررليل فوائررل الررلي  ،ف ر ً
مبةغ متواضا ال يتاعةز  1.5ترليود وينعر ألقسعطه.

ر

مع بلسعفم منعسربم ر السرةطم اللعليرم ،ةهرو مرع
لذل يلك البول ب د اللركزي ببي م تف ً

سع لا في السيطر ةب الت خم ةضلعد استبرار سعر الصرف نل اللستهلف منذ عل 2017

ةلغعيم اآلد.

ةب الرغم م ناعة السيعسم النبليرم فري إوار ال تةرم النبليرم برر اللثبرت االسرلي سرعر

الصرف إال أد دليم انتبعل ت ير السيعسم النبليم ةق ارراتهع إلب البطرعع ال قيبري (ز ار رم،

خلمعت) لم ت

كف ألنهع ان صرت ببنع االستيراو بشكح رئي .

إد مث ررح ه ررذا ال ررع

بر ر واء دلي ررم االنتب ررعل

رنع م،

Transmission Mechanism of

ريطر
 Monetary Policyمروا االرتبعط بلتغيرات االقتصعو ال ةري األخررى ،ةهرو مرع لرم يكر مس ًا
ةيرره م ر قبررح السررةطم النبليررم الرتبعطرره ب ر واء السيعسررعت األخرررى الراليييي والتةارييي والتشييي زل،

ف رً

ر ثييعي يزييل إلييى حال ي االنعييدام للعرييق الرييالي ييي االقتزيياي العراقييي ،الترري يلك ر

ة فهع بعلهشعهم اللعليم التي ال تتي آلليم االنتبعل العلح اتراتبيم سةسم.
م أارز اللشعكح التي تواجههرع السرةطم النبليرم فري العرراد هري مرلى قرلر سرعر الصررف

فرري الت ر ير بعالقتصررعو ال قيبرري ،كررود األخيررر هررو الل ر ذ ال ررئي

لةنلررو االقتصررعوي ،ةبعلتررعلي ال
رظ

يلك رل السر مم النبليرم لو رلهع ناع ً رع لرأواء االقتصرعوي ال ةري رغرم أهليرم ذلر  .لرذل ي
أد هنعل ر طرة ررعت م ر بعررض السررعو اللتخصصرري تررل و إلررب خفررض سررعر الصرررف لةررلينعر
العراقي مبعاح اللةالر ت ت ذرائا:

إن سعر صرل الدينار ا1200=1$
أَّ -

الى به يحطز على االستزراي.

إن هتا ال عر الرروطع ح ب رأيهم يرثل استن از ً ا للثرو الدوالري .
بَّ -

ةلو ف كنع هذا الطرة عت نال اآلتي:

محمود محمد داغر
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أوراق يف السياسة النقدية
 -1يين الطبيعييي أن ال ي ييتطيع خطييا الييدينار حطييز الزييايرات ب ييبب انعييدا ها الن ييبي
صح.
أ ً

أن قانلن البنك رقم  56لعيام 2004
إن الدينار كرا الدوالر عرل قابل للتحليل طالرا َّ
َّ -2
يدكد على البيع الب يط للعرل األجنبي لطالبزها يون قزلي.

ال اررح أد البن ر يرررى ب ر د مشرركةم البطررعع ال قيبرري ال تعررل معليررم ،اررح ت ل ر فرري اللنعفسررم

غيرر الععولرم لسررةا وةل الاروار ا قةيلري النعجلررم ر سررةوك ررل تخفريض أسررععر الصررف لهررذا
اللةل مبعرنم بعللينعر العراقي ،ةبعلتعلي فإد رح برل نلرو البطع رعت ال قيقيرم ت لر فري ضررةر
يررعل جررلار كلركرري لةع رراد مررا وةل الا روار الترري تلررعرس سيعسررم اغ رراد مل ومررم بسررعر

رررف

منخفض ال يسل لبطعع ا نتعج الل ةي بعللنعفسم خع ًم:
يحيحا للق يلائم الرعترييد اماء ال ييلع الر ييتلري
 َّإن أجهييز الارييارت ال ورييار و ً
طبيقييا صي ً
وهل ا يعر ه الةريع ا دولزن ووةار .
 -هنالك نا ت غزر رسري ودخل ن خحلها ختلي ال لع الر رلح والررنلع .

ةبعلتررعلي فررإد األ ررح ب ر د ت ررود التعرفررم ال لركيررم البررليح النبررلي اللعررعول لت ر ير سيعسررم

سررعر الصرررف (الترري تسررلب رررل أسررععر الصرررف  )Exchange Rate Warلررلةل
الاروار ا قةيلرري لررم تت بررذ ةبعلتررعلي ،تغير

الصررنع م ةالز ار ررم متر ر اهررذا ا غرراد الررذي

ملكنررع مععلاترره ر طريررذ الاررلار ال لركرري ،ةهررو مررع تفعةرره جليررا الررلةل
كررعد ةال ي رزال
ً
ةالررذي أ ررب اللشرركةم ال ر واء لري فبررط بسررب تررلني االيرراو اللت بررذ ،اررح ةأي ً ررع كب رره
لنلو البطع عت الوطنيم م ز ار م ة نع م.
ن ررل اجر رراء مسر ر

ة ررب إ ص ررعءات التا ررعر الخعرجي ررم (االس ررتيراو) سر رواء الوطني ررم

ةاللةليم نال أد ام االستيراوات ب رلنهع كروسرتعد تنرعهز  60مةيرعر وةالر فري ةقرت ال
تتعلى فيه ا يراوات ال لركيم مةيعر وةالر في أ س األ وال؟! لرذل مرع زلنرع نرل و إلرب

كلع ةنو ً ع ةإال سيببب النلو رهي البطعع النفطي ف س .
تطبيذ قوائم التعرفم ً
محمود محمد داغر
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أوراق يف السياسة النقدية
إد اال تاعج ررعت األخي ررر ف رري العر رراد منبعه ررع اقتص ررعوي (الفس ررعو ،البطعل ررم ،األواء
الخلمي) انس
ةل

ةب لذ البنيم السيعسيم.

قلر تعةذ األمر بعلسيعسم النبليم نطرة األس ةم اآلتيم:

خطضييا للييدينار اثييريب ثييرني شييديد
 ييا ا كييان يحييدث لييل ار ييق هييتن االحتةاجييات ًعريقا.
قار
التأثزر ؟ أ إ ا صاحب طالبات الرحتةزن ا ًا
ً

تلقي الرواوب،

إن االحتةاجات بايرً و شارك ً كانت ن ًبيا خارج إطار ل طي الدول
 َّرا ا كان يحدث لل صاحبها وخفيا يضر بأصحاب الرواوب الرتلاثع ؟
فلعمرم رةاتر

اللرونفي هري ضرل هرري م ( 1,000,000 – 600,000وينرعر)

ةأي خفررض لسررعر الصرررف سرريغير البررو الش ررائيم لةررلخح ن ررو االنخفررعض وةد أد ي ار رري
الشرائ اللخةيم اللتواضعم.
نخةررص إلررب إد األزمررم اللعليررم اللتلثةررم بسررعر الصرررف اللررنخفض اللف رري لتلكررح البررو

امنرع ايرنهم .ةهرذا يرلفا
الشرائيم في كرح مر لبنرعد ةإيرراد اختةر
ر ذلر فري العرراد ةإد ت برذ تز ً
لةتف يررر الاررلي ب هليررم اسررتبرار سررعر الصرررف القتصررعوات منفت ررم ،اررح ةأد الةارروء السررهح إلررب

رر فرري لبنررعد) يلثررح أسرروء خيررعرات السيعسررم النبليررم ألد سررعر
التخفرريض (متعلر ًرلا فرري إي رراد ،مابر ًا
الصرف هو لعل ت رول االيرراو األجنبري إلرب العلةرم الل ةيرم ،خع ر ًم فري نررةف هشعهرم البنيرم
.

االقتصعويم ةتفشي نعهر الفسعو التي تتشعرك اهع اللةل الث

(*) خبير اقتصعوي مختص في السعسم النبليم ةاستعذ جعمعي سعاذ
بود النشر م فونم لشبكم االقتصعويي العراقيي .
اللصلر 21 .تشري

يسل بإ عو النشر بشرط ا هعر إلب

عني  /نوقلبر 2019
http://iraqieconomists.net/
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