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العراق :من التقشف
ي
ي
خطية إذ أدى انكماش
قادت األوضاع المالية االنكماشية يف العراق إىل مظاهر اقتصادية
ر
الوطن وانخفاض النمو
الحكوم يف العام  ٢٠٢٠إىل تعاظم فجوة الدخل
الطلب أو االنفاق
ي
ي
بنحو  ٪١١عن معدالته ،ورافقه تعاظم يف مستويات البطالة لم يقل عن  ٪٢٥من قوة العمل
ً
الن تعدت  ٪٣٠من أرس البالد .يف وقت
العراقية ،فضال عن تزايد معدالت الفقر ربي السكان ي
ر
الماىل واللجوء إىل التقشف (شبه
والتعي
الماىل أن مظاهر االنكماش
يرى فيه دعاة الفكر
ي
ي
الجباري) سيظل مدعاة لتعاظم الدين والعجز يف حزمة إنقاذية مالية توسعية تتطلبها
السنتي  ٢٠٢١-٢٠٢٠إذ
السنوات المالية الالحقة .وهذا ما واجهته المالية العامة العراقية يف
ر
ر
ر
سيتفع
اىل العجز المخطط فيها ر
يؤرس مشوع الموازنة العامة االتحادية للعام  ٢٠٢١بأن إجم ي
اىل االنفاق
إىل قرابة  ٧١تريليون دينار وسيشكل العجز المذكور نسبة ال تقل عن  ٪٤٢من إجم ي
اىل الراهن.
الكل فيها ونسبة ال تقل عن  ٪٢٨من الناتج
المحل الجم ي
ي
ي
اىل
وتأت هذه النسب المرتفعة يف
ي
العجز بمثابة ارتدادات عكسية النكماش الطلب الجم ي
ً
كبي يف فرص التشغيل بعد أن عصفت
وتقشف االقتصاد
الكل بمجمله مؤديا إىل تدهور ر
ي
اللتي
زمتي الصحية والمالية ر
وف ظل األ ر
اف يف العام  ٢٠٢٠ي
البطالة الفعلية باالقتصاد العر ي
الوطن بعد حرب أسعار النفط وتحديد الكميات
تالزمتا يف تقييد فرص النمو يف االقتصاد
ي
اف بموجب اتفاق (أوبك  )+وخسارة العراق لقرابة نصف عوائد نفطه
المصدرة من النفط الع ًر ي
ً
الوطن تبعا لالنغالق الحالل يف االقتصاد
الماض ،فضل عن انغالق االقتصاد
يف العام
ي
ي
العالم وركوده.
ي
وإزاء االنكماش يف المستوى العام لألسعار يف العراق وبلوغ التضخم نسبة تالمس (الصفر
ً
ً
ارتفاعا هائال قد حصل يف معدالت الفائدة الحقيقية
بالمئة بالغالب)  zero inflationفإن
ساهمت بإيجاد ما يسم بفخ السيولة  liquidity trapوانكماش الترصفات النقدية بشكل
عي تحول سلوك دالة الطلب النقدي وانتقالها إىل منطقة االنكماش االقتصادي ،إذ لم
واسع ر
يستطع القطاع الخاص الذي استحوذ عل قرابة  ٪٩٠من سيولة االقتصاد من تحريك روافع
ر
اىل بالنابة عن
شء من النمو يف الناتج
المحل الجم ي
ي
الطلب وتعظيم االنفاق النقدي وإحداث ي
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أوراق يف السياسة المالية
الماىل الحديث أمثال Alesina
يأت دعاة الفكر
انكماش االنفاق
الحكوم يف العام  .٢٠٢٠وهنا ي
ي
ي
ى
ى
الشهي الموسوم التقشف :مت يعمل ومت ال يعمل؟
وزمالءه يف كتابهم
ر
Alesina, Alberto; Favero, Carlo; Giavazzi, Francesco (2019). Austerity:
When It Works and When It Doesn't. Princeton University Press. p. 5.
الماىل أعاله ،أن التقشف الراهن يف االقتصاد
المدرش
إذ يلحظ من الفكر النظري لالتجاه
ي
ي
اف ،وبسبب التوقعات االنكماشية واثارها النقدية كما نوهنا ،أدت إىل حدوث تقشف
العر ي
الكل كافة وبلوغها الحدود الدنيا.
مزدوج  dual austerityتمثل بتعطيل دوافع الطلب ي
كما انعكس عل سلوك المدخرين والسيما من ألحاب ر
اليوات المالية أو المدخرات العالية.
الوطن وضعف
الحقيق وإحداث نمو موجب يف الدخل
فالنفاق عل فرص االستثمار
ي
ي
اف وتعاظم قوته
التشغيل أو االستخدام جاء بسبب ثقل أو ارتفاع القيمة الداخلية للدينار العر ي
ر
الشائية .إذ تأثر غالبية المدخرين بظاهرة مدرسية (كيية) سميت منذ ثالثينيات القرن
وه سلوك يجعل قوى الفائض أو المدخرين
الماض بمفارقة االزدهار  Paradox of thriftي
ي
ر
يف االقتصاد يمتنعون عن االنفاق االستثماري طالما يتنعمون باآلثار النقدية الموجبة لليوة
القصي،
الكل وهبوط المستوى العام لألسعار يف األجل
ر
جراء االنكماش المرتفع يف االقتصاد ي
ر
ولكن بالتأكيد سيتم ذلك االنكماش عل حساب استمرار تعي النمو يف نشاط االنفاق
االستثماري الحقيق والذي يعد مصدرا الزدهار الدخل ر
الحقيقيتي يف األجل الطويل.
واليوة
ر
ي
ر
القصي
االسم أو النقدي (المزدهر) يف األجل
أي التضحية بمستقبل اليوة من أجل حاضها
ر
ي
وعل حساب تآكلها يف األجل الطويل.
ر
االنفاف بنحو ١٦٤
الن بلغ سقفها
ي
الالفت يف مشوع الموازنة العامة االتحادية للعام  ٢٠٢١ي
ً
تريليون دينار قد حددت عجزها البالغ  ٧١تريليون دينار كما نوهنا سلفا ،وإقامته عل محورين
ليأت كرد فعل للتقشف المزدوج
غي
كزيي ر
ر
مر ر
مرئيي من أشكال العجز المزدوج  dual deficitي
الفعل  actual deficitأو الرصي ح  explicitوالذي
 .dual austerityفاألول ،وهو العجز
ي
ً
ر
قدرته الموازنة العامة  ٢٠٢١بنحو  ٤٨تريليون دينار ،إذ سيتم تمويله ضاحة وبصورة مبارسة
اف كجزء من عمليات تنقيد الدين
عن طريق خصم حواالت الخزينة لدى البنك المركزي العر ي
اىل تمويل العجز
والن ستشكل ال محالة نسبة تقرب من  ٪٦٨من إجم ي
 debt monetizationي
عل ،وبإسناد وسائل وأدوات السياسة
المذكور .إذ يعد مصدر التمويل لفجوة العجز الف ي
اليقي ،وبذلك ستتغذى الموازنة عل
النقدية ألدوات الدين العام ،عند مستوى عال من
ر
الن سيصدرها البنك المركزي
إيرادات نقدية سيادية من النقود الخارجية  outside moneyي
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ً
اف جراء خصم الحواالت وباالستناد عل احتياطياته األجنبية وعدها نمطا من أنماط
العر ي
ر
الميانية العمومية للبنك المركزي
اليوة ،ولكن يف نهاية المطاف سيقد األلول المحلية يف ر
وه تماثل من الناحية االلطالحية مالمح نظرية
اف إن لم تمت هناك (إن جاز
ر
العر ي
التعبي) ي
(ملي فريدمان) المسماة بنقود الطائرة العمودية  ،helicopter moneyوالسيما بعد أن
اف
تتثاقل محفظة الموجودات أو األلول المحلية يف ر
الميانية العمومية للبنك المركزي العر ي
والن ستتجدد سنويا المحالة بمعدالت فائدة رمزية أو
بحواالت الخزينة المخصومة لديه
ي
تتآكل بالتضخم.
الداخل يف محفظة األلول أو الموجودات لدى البنك المركزي
وقد يبلغ مياكم الدين العام
ي
قرابة  ١٠٠تريليون دينار يف نهاية عام  ،٢٠٢١وهو ما سوغ يف  ١٩كانون األول  ٢٠٢٠إىل
لدواع تغطية
اف أو سعر ضفه سلفا
التسارع المسبق لخفض القيمة الخارجية ًللدينار العر ي
ي
الدينار ) (coverageبقيمة قد توفر مستقبال حالة مقبولة من تناسب التغطية ،ذلك طبقا لما
الفعل يف الموازنة العامة .آخذين
سيتوفر من احتياطيات أجنبية ساندة ومقدار العجز
ي
باالعتبار أن سعر برميل النفط الخام المصدر ألغراض الموازنة العامة االتحادية  ٢٠٢١قد
ً
لليميل وبطاقة تصدير تبلغ  ٣،٢٥٠مليون برميل يوميا وأن العجز يف
تحدد بنحو  ٤٢دوالر ر
المحل
ميان المدفوعات هو ربي (سالب  - ٪١٦سالب )٪٢٠من الناتج
الحساب الجاري يف ر
ي
اىل.
الجم ي
اض  virtual deficitالبالغ  ٪٣٢من
أما مركب العجز(
ي
الثات) يف الموازنة وهو العجز االفي ي
ً
ر
ً
الكل وبنحو  ٢٢تريليون دينار ،يلحظ أنه العنرص األشد تحركا واكي خطرا risk
إجم ي
اىل العجز ي
 elementيف تمويل الموازنة العامة وال يمكن تحسس مصادر التمويل فيه بشكل ضي ح كما
ً
(ف
التمويل
يرتبط
حيث
implicit
ضمنا
التمويل
الفعل بل يتم التحسس
هو الحال يف العجز
ي
ي
ي
حالتي من حاالت
الاليقي  uncertaintyاألول ويتمثل
باتجاهي أو
اض)
ر
ر
ر
عجز الموازنة االفي ي
ر
غي مبارس واشبه ما يكون بالمحاكاة
اض ،بشكل ر
بارتباط العجز المذكور ،أي االفي ي
ً
(والن غالبا ما أطلق عليها مجازا بالتكاليف
 simulationsمع تخصيصات الموازنة االستثمارية
ي
المتغية أي التخصيصات القابلة للتأجيل عند نقص التمويل).
وه يف األحوال كافة الخطر
ر
ي
الحكوم الجباري المؤدي إىل االنكماش االقتصادي
األول يف نقص التمويل جراء التقشف
ي
اىل وتزايد مستويات البطالة ،ذلك عندما تصبح
وهبوط معدالت النمو يف الناتج
المحل الجم ي
ي
اض مستحيلة التحقيق خالل السنة المالية.
سبل تمويل عجز (الموازنة) االفي ي

مظهر محمد صالح

(الثنائ)
(الثنائ) إىل العجز
مستجدات المالية العامة يف العراق :من التقشف
ي
ي

صفحة  3من 4

أوراق يف السياسة المالية
والحالة الثانية من حاالت
تفاؤىل عند التصدير
وه المراهنة عل سعر برميل نفط
ر
ًي
الاليقي ،ي
يف تمثيل عوائد الموازنة للعام  ٢٠٢١من الصادرات النفطية والذي يقدر ضمنا بنحو  ٥٢دوالر
ً
ً
ً
ضاف (وعده إيرادا ريعيا مضافا إىل موارد الموازنة
توفي تمويل
لليميل ما يساعد عل ر
ر
ي
تلقات إ ي
وتدفقاتها النقدية) وبمبلغ يقارب  ٢٢تريليون دينار وهو المبلغ الذي يقارب حصة الموازنة
ً
اض المضاف
االستثمارية من مصادر الخزينة تحديدا .وهنا البد من أن يساعد التمويل االفي ي
المتغية)
اض البالغة  )٪٣٢وسد فجوة (التكاليف
ر
عل االلغاء الفوري يف (فجوة العجز االفي ي
(الن ستظل نفقاتها مرتبطة بتحسن السوق النفطية وتوقعاتها
لمصلحة الموازنة االستثمارية ي
يف العام .)٢٠٢١
ً
اض) يف موازنة العام  ٢٠٢١ستقايض (تقشف السوق) يف
االفي
(العجز
فرضية
ن
أ
أجد
،
ختاما
ي
.
الثنات يف السنة  ٢٠٢١بمثابة
العجز
جدلية
وتأت
اق
السنة المالية االنكماشية  ٢٠٢٠للعر
ي
ي
الثنات يف السنة المالية السابقة وإحداث حاضنة نمو
تعويض) (compensationللتقشف
ي
الن تعرض
ظاهرت االنكماش والركود
الوطن لتدارك
وتشغيل إضافية يف االقتصاد
ر
ي
المتعاقبتي ي
ي
مزدوجتي لحية ومالية يف الوقت نفسه.
زمتي
إليها االقتصاد
ر
الوطن إثر أ ر
ي
أكاديم ،مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ونائب محافظ
(*) باحث وكاتب اقتصادي
ي
اف األسبق.
البنك المركزي العر ي
النش ر
اقيي .يسمح بإعادة ر
حقوق ر
بشط الشارة إىل
النش محفوظة لشبكة
االقتصاديي العر ر
ر
الثات  /يناير 2021
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