أوراق في السياسة المالية

د.مظهر محمد صالح * :مالحظات خاطفة حول
اق ٢٠٢٠
الدين العام العر ي
ن
ن
الت يعيشها العراق حاليا فقد آن االون العادة عرض
يف ضوء االزمتي المالية واالقتصادية ي
االت:
اف والذي يصنف عىل النحو ي
بعض التفاصيل المتعلقة بتكيب الدين العام العر ي

اوال:
 ٢٥مليار دوالر ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خالل االعوام ٢٠٢٨-٢٠٢٠
وه من بقايا تسوية ديون نادي باريس مضافا اليها ديون حصلت عام  ٢٠١٦ولم تتعدى
ي
ن
 ١٢مليار دوالر من اصل  ٢٥مليار دوالر يف اعاله بسبب ازمة النفط وقت ذاك والحرب
ن
والصي واقتاض من سوق راس المال.
عىل داعش مقدمة من مجموعة السبعة الكبار

ثانيا :
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هنالك ديون سيادية لمجموعة دول من خارج اتفاقية نادي باريس  ٢٠٠٤/وتخضع
ر
اجمال قبل الشطب وتعود العوام قبل  ١٩٩٠ما
لشوط االتفاق مع النادي وتظهر برقم
ي
يقتض شطبها بنسبة  ٪٨٠ر
ن
فاكت اذا كان الدين صحيح وحساباته وفق معتقدات نادي
ي
باريس وتعاد جدولة بقايا الدين ومنها:اربعة دول خليجية (السعودية والكويت وقطر
والتازيل وتركيا وغتها.
واالمارات )وثمانية دول مثل بولندا ر
احمال ذلك الدين من دون شطب مازال بنحو بنحو  ٤٣مليار دوالر (ولكن البد ان
وان
ي
تشطب بموجب اتفاق نادي باريس واال فان الدين معلق)

ثالثا:
ن
االكت من الديون يف اعتقادي والذي يبلغ اليوم قرابة ٦٠
بالرغم مما تقدم فان الجانب ر
الداخىل سواء نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من قبل وزارة المالية)
مليار دوالر هو (الدين
ي
.
ن
وهذا الدين (الداخىل ) هو ن
الحكوم حرصا (رافدين
المرصف
بي وزارة المالية والجهاز
ي
ي
ي
اف).
اف للتجارة والبنك المركزي العر ي
رشيد المرصف العر ي
ً
ختاما عند جمع الدين أعاله( ١٢٨=)٢٥+٤٣+٦٠مليار دوالر .
وربما جرى سحب قروض دولية كانت تنتظر دورها نف عام  ٢٠٢٠ن
كالتامات او تعهدات
ي
وه مازالت تحت السحب سواء من اليابان اوالمانيا وغتها ولمصلحة بعض
سابقة ي
المشاري ع االستثمارية المتعهد بتمويلها وقدرها ربما  ٦مليارات دوالر  ،٢٠٢٠لذا سيبلغ
الكىل للديون (الداخلية والخارجية )برقم هو قريب من الرقم الذي اعلنه السيد
المجموع ي
وزير المالية البالغ  ١٣٤،٤مليار دوالر
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االستنتاجات:
ن
جمال للعام  ٢٠٢٠ربما فقد او سيفقد قرابة  ٪٣٠من قيمته يف
المحىل ال
-١لكون الناتج
ي
ي
اعتقادي بسبب االزمة النفطية والركود االقتصادي الذي تمر به البالد ،فان نسبة ديون
الجمال (المنخفض )ستتفع
المحىل
والت (ارتفعت )حقا مقسومة عىل الناتج
ي
ي
العراق ي
بالنسبة والتناسب قطعا.لذلك فقد ارتفعت عن النسبة المعيارية الدولية المقبولة البالغة
االجمال) .
المحىل
( ٪٦٠دين عام ال الناتج
ي
ي
ن
ن
الداخىل
اض
االقت
ف
ي
 -٢ان دق ناقوس مخاطر الديون جاء باتجهي  ،االول ،حصول زيادة ي
بنسبة عالية  ،واالخر  (،احتمال تحصيل بعض القروض الخارجية (اضافة ال المتحصل
منها حاليا باتفاقات حكومية سابقة) الممكنة مع المؤسسات المالية الدولية مثل
ن
ن
الدوليي وبما يسوغه قانون االقتاض للعام . ٢٠٢٠
منوهي ان ارتفاع
الصندوق والبنك
ً
اجمال رصيد الدين
ابتداء  ٪٢٠من
الداخىل جاء هذا العام بزيادة بلغت نسبتها
االقتاض
ي
ي
ن
وااللتامات الواجبة الدفع
الداخىل ذلك بسبب عجز الموازنة التشغيلية وقيد الرواتب
ي
الت تعيشها البالد حاليا منذ االزمة المالية السابقة
جراء الضائقة المالية واالقتصادية ي
.٢٠١٧-٢٠١٤
ً
اف سابقا
(*) باحث وكاتب اقتصادي ،ناب محافظ البنك المركزي العر ي
النش ر
اقيي .يسمح بأعادة ر
حقوق ر
االقتصاديي العر ن
ن
بشط االشارة
النش محفوظة لشبكة
سبتمت 2020
ال المصدر11 .
ر
http://iraqieconomists.net/
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